
وزير الفالحة عبد القادر بوعزقي:

التوقــــــف تدريجيا عـــــــن ا�ســترياد 
املنتجات الفالحية بعد 3 �سنــوات

بولنوار  يرد على بوعزقي :

ارتفـــاع الأ�ســـــــــعار خا�ســـــــــــع للعر�ض 
والطلب والتجار ل ميكنهم امل�سارية  

تهم ب�سوء الت�سيري 

التلويح بالحتجاج �سد مدير 
اخلدمات اجلامعية للبليدة 

تورط وال �سابق بورقلة يف الف�ساد و تبديد املال العام بـ 07 بلديات بورقلة 

الرئا�سة تطالب بك�سف نتائج التحقيق يف 10 ملفات 

بعد اأيام من تهديده على نقل احلرب اإىل اجلزائر:

حفرت يعود "�ساغرا" ويعتذر للجزائر
�ص3

�ص4
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نائب وزير الدفاع الوطني، الفريق قايد �سالح:

 تغيريات اجلي�ض
  تهدف اإىل تثبيت 
�ص3مبــــداأ التــــــــداول
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ثمنت الدور الفعال لل�سريك 
االجتماعي، بن غربيط :

اللقاءات مع ال�سركاء 
الجتماعيني �ستكون 

لتقييم الدخول املدر�سي 

هددوا بالت�سعيد االأ�سبوع املقبل خالل اجتماع املركزية 

 عمال �سونطراك يحتجون اليوم 
ويتوعدون �سيـــــدي ال�ســــــــعيد

تهم بتبذير مليار و600 مليون 

زمايل مطالب بالتحقيق يف ق�سية 
التعا�سدية العامة لالأ�سغال العمومية 

.      03 اأميار �سابقني ومدير �سابق للجزائرية للمياه مهددون بال�سجن 



عين

ووري الرثى بعد �صالة الظهر 
االثنني مبقربة عني البي�صاء 

)وهران( جثمان املجاهد عبد 
اهلل حمان الذي تويف اأم�س 

االأحد اإثر مر�س ع�صال عن 
عمر ناهز 82 �صنة. وجرت 

مرا�صم الدفن بح�صور االأمني 
العام للمحافظة ال�صامية 

لالأمازيغية �صي الها�صمي  ع�صاد 
ووايل وهران مولود �رشيفي 

ورئي�س املجل�س ل�صعبي الوالئي 
حممد بوبكر وجماهدين وجمع 

غفري من املواطنني.
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�سيدي بلعبا�س

 جلنة اأمنية لدرا�سة
 و�سعية مواقف احلافالت 

اتخذت ال�سلطات املحلية لولية �سيدي 
بلعبا�س قرارا مب�سح �سامل لكل مواقف 

احلافالت التي ي�سكل موقعها خطرا على 
�سالمة املواطنني،بحيث مت ت�سكيل جلنة 

اأمنية خمتلطة والتي �ستتكفل بدرا�سة 

و�سعية هذه املواقف واتخاذ قرارات ب�ساأنها 

اإما بتغيري اأمكنتها اأو اتخاذ اإجراءات وقائية 

من اأجل احليلولة دون وقوع كوارث.بحيث 

جاءت هذه القرارات عقب احلادث املاأ�ساوي 
الذي �سهدته بلدية �سيدي حمادو�س �سمال 

ولية �سيدي بلعبا�س ع�سية الدخول 
املدر�سي والذي ارتفع عدد �سحاياه اإىل 

�سيدي  باكمالية  اأ�ستاذتني  4 �سحايا وهما 
حمادو�س وتلميذين يف الطور الثانوي 

والذين كانوا مبوقف للحافالت قبل اأن 
تباغتهم مركبة انحرفت عن م�سارها 

وا�سطدمت باملوقف املذكور الذي كان 
به عدد من الأ�سخا�س جلهم من املعلمني 
والأ�ساتذة الذين كانوا ينتظرون حافلة 

لنقلهم.

الإعالم العراقي يهاجم اجلزائر

جثمان املجاهد عبد اهلل حمان يوارى الرثى مبقربة عني البي�ساء 

خبر في 
صورة

تقارب   Vida loca
30 مليون م�ساهدة

هيئة م�سريات العودة 

رحلة بحرية من مرفاأ غزة 
لتحدي احل�سار" الإ�سرائيلي"

اأطلقت هيئة م�صريات العودة وك�رش احل�صار يف غزة  رحلة بحرية 
جديدة يف م�صعى لتحدي احل�صار االإ�رشائيلي.   واأنطلق نحو 55 

قاربا ب�صكل متزامن من مرفاأ غزة البحري, اإىل عر�س بحر القطاع 
الذي متنع اإ�رشائيل االإبحار فيه الأكرث من �صتة اأميال مبوجب 

ح�صارها املتوا�صل منذ منت�صف العام 2007.  وي�صتقل القوارب 
جرحى بر�صا�س اإ�رشائيلي وطلبة.  وقال م�صوؤولون يف الهيئة , اإن 
»حراك القوارب البحرية ي�صتهدف ت�صليط ال�صوء على  ا�صتمرار 
احل�صار االإ�رشائيلي وللمطالبة بتدخل دويل الإنهائه«.    واأطلقت 

»هيئة م�صريات العودة وك�رش احل�صار »يف غزة منذ مايو املا�صي, 
رحالت بحرية عادة ما تواجه باإطالق نار من زوارق اإ�رشائيلية ملنع 

القوارب الفل�صطينية من التقدم يف عر�س البحر. 

الهيئات الريا�سية تنقلب 
على اأن�سار �سو�سطارة

الهيئات  انقلبت 
يف  الريا�صية 
�صد  اجلزائر 
فريق  اأن�صار 
احتاد اجلزائر بعد 
عبارة  ترديدهم 
ح�صني  »�صدام 
خالل  اأكرب«  اهلل 

املقابلة التي جمعت 
فريقهم بالقوة اجلوية العراقي �صمن البطولة العربية لالأندية والتي 
اأدت اإىل ان�صحاب النادي العراقي من اأر�صية امليدان ورف�س ا�صتكمال 
املباراة, اأين خرج اأغلب امل�صوؤولني على الهيئات الكروية يف بالدنا 
االأوملبية اجلزائرية من  واللجنة  والريا�صة  ال�صباب  وزارة  يف �صورة 
اأجل اإلقاء اللوم على جماهري النادي العا�صمي, معتربين اأن  العبارات 

التي اأطلقوها  جاءت �صد ال�صلطة العراقية.

الدول  بني  العالقات  اأن  يبدو 
كانت  مثلما  ت�صبح  مل  العربية 
هو  ذلك  يوؤكد  وما  �صابقة, 
اخلطرية  خرجة االإعالم العراقي 

بعد  وحكومة  �صعبا  اجلزائر  �صد 
هتافات جمهور فريق احتاد اجلزائر 
الراحل  العراقي  للرئي�س  املمجدة 
�صدام ح�صني, اأين اعترب العراقيون 

هذه الهتافات مهينة والتي ال حتيي 
جراح ما �صماوه زمن الديكتاتورية, 
العراقي يحكم  الد�صتور  واأن  �صيما 
البعث  �صخ�س ميجد  كل  باالإعدام 

االأكرب  التجاوز  لكن  و�صخ�صياته, 
اأن ميتد االإعالم العراقي اإىل الزج 
مل  ت�رشف  يف  واأجماده  بال�صعب 

يف�صل فيه بعد.

ت�سهد الأغنية 
التي اأطلقها 
ال�ساب بالل 

»vida loca«  عرب 
الفيديو كليب 

رواجا كبريا على 
قناة »اليوتوب« 
والتي انت�سرت 

ب�سرعة واأ�سبحت 

الأغنية املف�سلة 
لل�سباب يف ال�سيف 

احلايل، حيث 
تقارب م�ساهدات 

الأغنية جمموع 
منذ  مليون   30

اإطالقها عرب 
تطبيق ال�ستماع 

اإىل املو�سيقى 

»يوتوب« قبل �سهر 
و10 اأيام، اأين 

حققت الأغنية 
جناحا منقطع 

النظري وتفوقت 
على بقية الأغاين 

ال�سيفية التي 
مت اإطالقها هذا 

ال�سيف.

17 �سنة متر على هدم برجي التجارة العاملية
مرت يوم اأم�س 17 �صنة على حادثة 
العاملية  التجارة  برجي  تهدمي 
بنيويورك و تهديد مبنى البنتاغون 

االإرهابي  القاعدة  تنظيم  قبل  من 
الذي كان يقوده اأ�صامة بن الدن يف 
تلك الفرتة, 17 �صنة مرت وعرفت 

كارثيا  واقعا  عربية  دول  خاللها 
ب�صبب احلروب التي حلت بها, 17 
ت�صهد  العربية  والدول  مرت  �صنة 

من  جعلت  بينها  فيما  �رشاعات 
اإعانات  ينتظر  كابحا  اقت�صادها 

خارجية من دول اأجنبية.
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وزير الفالحة عبد القادر بوعزقي:

التوقف تدريجيا عن ا�سترياد املنتجات الفالحية بعد 3 �سنوات
اأكد وزير الفالحة والتنمية الريفية وال�سيد البحري عبد القادر بوعزقي عرب اأثري الذاعة الوطنية  اأنه  �سيتم  التوقف تدريجيا عن ا�سترياد املنتجات الفالحية من اخلارج  فعليا بعد ثالث 
�سنوات   وهذا راجع ملوؤ�سرات النتاج  والأرقام  الإيجابية املحققة خالل  �سنة  2018  مثمنا عملية توقيف  ا�سترياد العديد من اخل�سر والفواكه والتي اأثرت ب�سكل ايجابي على املنتوج املحلي 
الذي عرف قفزة  نوعية مع تعزيز الدعم املقدم من طرف الدولة  �سيما على  م�ستوى البنى التحتية كال�سدود والطرقات و امل�سالك الريفية والفالحية والكهرباء الفالحية( وعلى م�ستوى 

الدعم املبا�سر للفالح الذي ترتاوح ن�سبته من 50 اإىل 60 يف املائة من قيمة املعدات والتجهيزات واملواد امل�ستخدمة يف الن�ساط  الفالحي.  

حكيم مالك 

اجلارية  ال�سنة  خالل  احلبوب  انتاج   وبلغ 
.5 60 مليون قنطار م�ستوى قيا�سي مقارنة 
بوعزقي   النتائج  املا�سية  ح�سب  بال�سنة 
» غري  احلبوب  �سعبة  املحققة يف  احلالية 
اإىل  بالنظر  اال�سترياد  عن  للتوقف  كافية 
للحبوب ومنتجاتها وما  الكبري  اال�ستهالك 
املوا�سلة  اأن  اإىل  لفت  منها«  لكنه  يحّول 
على  احلالية  االنتاج  وترية  نف�س  على 
اجلزائر   �ستجعل  املقبلتني  ال�سنتني  مدى 
القمح  ال�سترياد  بحاجة  لي�ست  و  »مكتفية 
ال�سلب جمددا   وانتقل انتاج مادة العد�س 
من 4.580 قنطار على م�ساحة 920 هكتار 
يف 2001 اإىل اأكرث من 300 األف قنطار على 
م�ساحة بلغت 27 األف هكتار يف 2018 وهي 
م�ستقبال   بالتفاوؤل  تب�رش  التي  احل�سيلة 
من  وا�سعة  ت�سكيلة  ا�سترياد  عن  للتوقف 
خالل  فا�سوليا(  )عد�س،حم�س،  البقول 
املتحدث  املقبلة م�سريا  ذات  ال�سنوات 
م�ستثمر  األف   180 و�سعية  عن ت�سوية 
فالحي يف اإطار عملية حتويل امل�ستثمرات 
اىل حق  الدائم  االنتفاع  الفالحية من حق 
االمتياز من بني 200 األف م�ستثمر اأودعوا 
ت�سمنها  و�سعياتهم  ،  التي  ت�سوية  طلبات 
و�سعية  بت�سوية  03/10 املتعلق  القانون 
اآخر  منح  مت  حني  يف  الفالحية  االأرا�سي 
من  واالنتهاء  امللفات  هذه    لت�سوية  مهلة 

العملية مع  نهاية ال�سنة اجلارية.
   

ا�ستفادة اأكرث من 150 األف م�ستثمر 
من الأرا�سي الفالحية

 

املبذولة  املجهودات  عن  الوزير   وحتدث 
الفالحي  العقار  لتاأمني  طرف الدولة  من 
وتطهريه  بوا�سطة اإعطائها كل الت�سهيالت 
الراغبني  للم�ستثمرين  واملالية  القانونية 
على  برامج  االأر�س  باالعتماد  خدمة  يف 
من  ت�ستهدف  عديدة  قانونية  واإجراءات 
مت  الفالحي  اأين  االإنتاج  خاللها  بعث 
اإطار  يف  هكتار  مليون   2 من  اأزيد  ت�سخري 
عن  الفالحية  االأرا�سي  حيازة  برنامج 
م�ستثمرات  واإن�ساء  اال�ست�سالح   طريق 
فالحية لرتبية احليوانات ا�ستفاد منها اأكرث 
من 150 األف م�ستثمر )130 األف حيازة عن 
طريق اال�ست�سالح و20 األف ملف يف اإطار 
ت�سمل  والتي  اجلديدة  اال�ستثمار  برامج 
امل�ساحات  تو�سيع  االإنتاج  عرب  جماالت 
وتاأطري  االأرا�سي  وا�ست�سالح  امل�سقية 
الفالحني حول كيفيات التحكم يف امل�سار 
التعاونيات  على  باالعتماد  لالإنتاج  التقني 
التابعة  العمومية  واملوؤ�س�سات  الفالحية 
االإمكانيات  كل  الفالحة  ورغم  لوزارة 
امل�سخرة  من طرف الدولة اجلزائرية  اإال 
اأن ن�سبة اال�ستثمار �سئيلة  كا�سفا اأنه �سيتم 
العمل  حاليا  بالتن�سيق مع وزارة الداخلية 
خمتلف  و�سعية  وت�سوية  اإح�ساء  على 
اخلم�س  اللجان  عمل  اإطار  يف  االأرا�سي، 
للفالحة  الوطنية  اجلل�سات  عن  املنبثقة 

وفقا لتعليمات احلكومة .
 

امل�ساحة  مليون هكتار   8,5
الإجمالية لالأرا�سي القابلة 

لال�ستغالل
 

االجمالية  اأن امل�ساحة  بوعزقي   وك�سف 

باجلزائر  لال�ستغالل  القابلة  لالأرا�سي 
اقدر  ب8،5 مليون هكتار منها 5،7 مليون 
هكتار  مليون  و2،8  خا�سة  اأرا�س  هكتار 
اجلل�سات  اأن  م�سيفا  للدولة  نابعة  اأرا�سي 
الوطنية للفالحة املنعقدة اأفريل املا�سي 
باجلزائر والتي انبثقت عنها 5 جلان حتت 
والفالحة  الداخلية  وزراء  من  كل  اإ�رشاف 
والعمل  بت�سوية  والتجارة  وال�سناعة 
الفالحية  والتنمية  االأرا�سي  و�سعية 
ال�سناعات  ملف  يف  الفالحية   والنظر 
درا�سة عمليات  التحويلية  وكذا  الفالحية 
ت�سدير املنتوج الفالحي وجلنة للنظر يف 
خالل  من  لل�سباب  ال�سغل  منا�سب  توفري 

القطاع الفالحي.
 

اإح�ساء 86 عملية ل�سقي الأرا�سي 
الفالحية باملياه القذرة

 
حديثه  �سياق  الفالحة  يف  وزير   واأعلن 
وباء  بظهور  وعالقته  الفالحي  الري  عن 
الكولريا  يف اجلزائر كا�سفا اأنه  مت اإح�ساء 
الفالحية  االأرا�سي  ل�سقي  عملية   86
باأكرث  تقدر  م�ساحة  على   ، القذرة  باملياه 
االأ�سا�س   هذا  هكتار  وعلى   4.000 من 
متت  معاقبة  املتورطني  وحتويل 
ق�ساياهم اىل  العدالة  يف ظل وجود جلنة 
امل�ستثمرات  متابعة  على  ت�سهر  خا�سة 
للتالعب  عملية  اأن   وك�سف  الفالحية 
املتورطني   موؤكدا  ومعاقبة  ال�سقي  مبياه 
االأ�سواق  اإىل  املوجه  الفالحي  املنتوج  اأن 

اجلزائرية  »�سليم ومراقب«
 

  ال�سروع يف ت�سدير زيت الزيتون 

نحو اخلارج خالل ال�سنتني املقبلتني
 

وانتاج  الزيتون  مبنتجات  يتعلق  »     وفيما 
يف  االنتاج  اأن  الوزير  قال  الزيتون  ،  زيت 
املكننة  على  يعتمد  اأ�سبح  ال�سعبة  هذه 
اليوم  حت�سي  ال�سعبة  اأن  مو�سحا  الع�رشية 
دخلت  منها  مليون   40 �سجرة   مليون   64
حيز  �ستدخل  �سجرة  مليون  و24  االنتاج 
اإىل  املقبلتني،  ال�سنتني  مدى  على  االنتاج 
 200 من  باأزيد  فالحية  م�ستثمرات  جانب 
مع�رشة   1.500 من  هكتار واأكرث  األف 
خالل  من  ي�ستهدف  القطاع  حديثة حيث 
نحو  الت�سدير  يف  ال�رشوع  ال�سعبة  هذه 
وبكميات  املقبلتني  ال�سنتني  خالل  اخلارج 
�سجر  اال�ستثمارات يف  نقل  معتربة.     ومت 
الزيتون من املناطق الو�سطى نحو اله�ساب 
البي�س،  اجللفة،  )ورقلة،  وال�سحراء  العليا 
ماليني  غر�س  طريق  عن  اأدرار  ب�سكرة، 
الإجراءات  راجع  وهذا  �سنويا  ال�سجريات 

موؤ�س�سات  طرف  من  املنجزة  االأبحاث 
القطاع خالل ال�سنوات املا�سية.

 
قفزة نوعية لقطاع ل�سيد البحري 

وتربية املائيات   خالل خم�س �سنوات 
املقبلة

ال�سيد  ن�ساطات  اأن  بوعزقي  اأ�سار  فيما 
املوؤ�رشات  املائيات  اأن  وتربية  البحري 
احليةي  القطاع  هذا  توؤكد  اأن  املتوفرة 
�سيعرف قفزة نوعية خالل ال�سنوات اخلم�س 
بعد   ، االإنتاج  ت�ساعف  و�سي�سهد  املقبلة 
عمليات تاأطري ومرافقة امل�ستثمرين كا�سفا 
اأنه  فقد جتاوزت عدد طلبات اال�ستثمار يف 
جمال ال�سيد البحري وتربية املائيات على 
امل�ستوى املحلي ال 300 األف ملف،  اإال اأنه  
األف طن يف   300 ب  انتاج  بلوغ  عن  يتم  مل 
2018 بالنظر اىل حمدودية املوارد البحرية 

و �سعف امكانيات القطاع.

نائب وزير الدفاع الوطني, الفريق قايد �سالح:

»تغيريات اجلي�ش تهدف اإىل 
تثبيت مبداأ التداول«

اأركان اجلي�س  رئي�س  الوطني،  الدفاع  وزير  نائب  جدد 
اأم�س  يوم  �سالح،  قايد  اأحمد  الفريق  ال�سعبي،  الوطني 
الع�سكرية  الناحية  اإىل  عمل وتفتي�س  زيارة  خالل  االثنني 
بع�س  م�ست  التي  التغيريات  اأن  تاأكيده   ، بب�سار  الثالثة 
املا�سية،  الفرتة  خالل  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  يف  الوظائف 
الوظائف،  على  التداول  منهج  �رشورة  تثبيت  اإىل  ترجع 
قرارات  هكذا  مثل  اإىل  يحتاج  الوطني  اجلي�س  واأن  �سيما 

حتفز القدرات الب�رشية التي يحوز عليها.
التي  التغيريات  عن  يتحدث  وهو  امل�سدر  ذات  واأو�سح 
م�ست بع�س الوظائف واملنا�سب القيادية العليا يف اجلي�س 
اجلدارة  اأن  مقيا�س  اأخرى  مرة  ال�سعبي،  اأكد  الوطني 
الذي  االأ�سوب  الطريق  منارة  هما  اال�ستحقاق  ومعيار 
ي�سلكه الرئي�س من اأجل تثبيت نهج التداول على الوظائف 
و�سنة حميدة،  را�سخا  ع�سكريا  تقليدا  وجعله  واملنا�سب، 
خرباتها  وتثمني  الب�رشية،  القدرات  حتفيز  فر�سة  تتيح 
املزيد  بذل  موا�سلة  على  وت�سجيعها  واملرتاكمة  الغنية 
من اجلهد على درب خدمة جي�سنا الوطني ال�سعبي،  واأبرز 
قائال:  »للجي�س الوطني ال�سعبي ر�سالة مقد�سة اخللفيات 
واملقا�سد،  املرامي  ونبيلة  االأهداف،  �سامية  واالأبعاد، 
ر�سالة حمملة بقيم نوفمرب االأغر، ومت�سبعة مببادئ رجاله 
واأخل�سوا  بالعهد،  فاأوفوا  عاهدوا  الذين  امليامني،  الغر 
والءهم للوطن، فجازاهم اهلل خري اجلزاء، فوفوا فاأوفوا من 
الوطني  اأفراد اجلي�س  اأن يدرك كل فرد من  يتعني  ر�سالة 
م�سوؤولية  اأداءها  واأن  اأمانة عظيمة،  حـمـلـها  باأن  ال�سعبي، 
اأن  خدمتها،   بواجب  يت�رشف  من  على  يتعني  واأنه  كربى، 
يوؤمن بفكرتها، بل، واأفكارها الوطنية ال�سامية والنبيلة، واأن 
يعترب  واأن  واملنتج،  املثمر  امليداين  بالعمل  ذلك  يج�سد 
نف�سه خادما للوطن، وللوطن فقط، وملتزمـا باأن ي�ستوفيها 
الطريق  وتلكم هي خريطة  وال�سمول،  االإحاطة  من  حقها 
جاهدة  ال�سعبي  الوطني  للجي�س  العليا  القيادة  تعمل  التي 
من اأجل تو�سيح معاملها، واأن حتدد معايريها املو�سوعية 

اأ�سا�سا يف اأن جتعل �سنة التداول على  وال�سائبة، املتمثلة 
�سننها  من  م�ستوياتها،  مبختلف  واملنا�سب  الوظائف 
طبيعيا  تقليدا  منها  جتعل  واأن  واملطلوبة،  بل  احلميدة 
وثقافة �سائدة بل و�رشورية، ينبعث من خاللها نف�س جديد 
طموح  عربها  يعظم  متجددة  وانـدفاعـة  ال�سفوف،  بني 
االأفراد، ويكرب اأملهم يف جعل العمل املخل�س هلل والوطن، 

هو املعيار الوحيد لبلوغ م�سوؤوليات اأ�سمى«.
رئي�س  الوطني،  الدفاع  وزير  اأكد  اأخرى  جهة  ومن 
العمل  »جتليات  اأن  ال�سعبي  الوطني  اأركان اجلي�س 
القيادة  توجيهات  تطبيق  على  ال�سهر  تتمثل يف  املن�سبط 
العليا يف جميع املجاالت التطويرية،  مبا يف ذلك املجال 
احلر�س  ويف  والتكويني  والتعليمي  والتح�سريي  االإعدادي 
على اأن يكون هذا العمل املوؤدى عمال حمرتفا، مو�سحا:« 
»تتمثل اأهم جتليات العمل املن�سبط يف ال�سهر على تطبيق 
التطويرية،  املجاالت  جميع  يف  العليا  القيادة  توجيهات 
والتعليمي  والتح�سريي  االإعدادي  املجال  ذلك  يف  مبا 
والتكويني، ويف احلر�س على اأن يكون هذا العمل املوؤدى 
بل  اأرقى  اأن  �سك  وال  الكلمة،  معنى  باأمت  حمرتفا  عمال 
واأنبل �سمة من �سمات العمل االحرتايف الناجح، هي �سمة 
االن�سباط يف العمل واالحرتاف يف التفكري، مبعنى اأن الفرد 
من�سبطا،  �سلوكه  يكون  اأن  على  دوما  يحر�س  املن�سبط 
وعلى اأن يكون تفكريه �سويا بل ومنطقيا،  فاالحرتاف هو 
مظهر بارز من مظاهر مت�سك الفرد ب�سالمة النية،  و�سفاء 
الق�سد، ونبل االأهداف و�سموها،  فاالحرتاف الذي يتوافق 
مع خ�سو�سياتنا الذاتية وقيمنا الوطنية التي ورثها اجلي�س 
التحرير  جي�س  يف  امليامني  اأ�سالفه  عن  ال�سعبي  الوطني 
االأفراد على من  ال�رشيف بني  التناف�س  الوطني،  هو ذلك 
ي�ستطيع اأن يخدم وطنه اأكرث من غريه، وعلى من ي�ستطيع 
م�ساره  �سجل  على  النا�سعة  البي�ساء  ب�سمته  يرتك  اأن 

املهني » .

العقيد املتقاعد اأحمد كرو�س يوؤكد للجزائر:

حفرت اعتذر خوفا على م�ستقبله ال�سيا�سي يف ليبيا

بعد اأيام من تهديده على نقل احلرب اإىل اجلزائر:

»حفرت يعود »�ساغرا« ويعتذر للجزائريني«

بعثة  يف  ال�سابق  الدويل  املراقب  اأكد 
لل�سالم اأحمد كرو�س،  املتحدة  االأمم 
من  حفرت  املاري�سال  اعتذار  باأن 
اأ�سبح  لكونه  �سدفة،  يكن  مل  اجلزائر 
اجلهات  من  العديد  قبل  من  حما�رشا 
اأو خارجه، ما  الليبي  الداخل  �سواء من 
املحك،  على  ال�سيا�سي  م�ستقبله  جعل 
�سيما واأنه ال اأحد يحبذ اأن يكون رئي�س 
ال  �سخ�سا عدوانيا  له  املجاورة  الدولة 

يرى يف ال�سيا�سة اإال احلرب.

خرجة  تفا�سيل  امل�سدر  ذات  واأبرز 
باأنه  واأكد  املا�سي،  ال�سبت  حفرت 
مطامع  حمل  ليبيا  اأن  تبيني  بها  يريد 
الوقوف  ي�ستوجب  ما  خرياتها  حول 
مع  ذلك،  يريد  من  كل  �سد  للند  الند 
تاأييد خارجي معادي  اإىل ك�سب  ال�سعي 
ذلك  عك�س  ح�سل  ما  لكن  للجزائر، 
حيث قال:« ال�سحر انقلب على ال�ساحر 
الت�رشيح  ا�ستهجن  الليبي  فالداخل   ،
بالو�سول  اخلا�س  مبتغاه   اأن  واأدرك 

اأكرث،  عنه  بعد  قد  بليبيا  الرئا�سة  اإىل 
�سخ�س  و�سول  يحبذ  اأحد  ال  الأنه 
لل�سلطة معادي جلريانه ويهدد باحلرب 
ا�ستقرار  يخدم  �سخ�س ال  يجعله  ، مما 
الليبي«،  ال�سعب  يخدم  وال  املنطقة 
موا�سال:« لذا كان لزوما عليه االعتذار 
اأ�سبح  اأدرك ان م�ستقبله ال�سيا�سي  الأنه 
يف  اأيده  احد  ال  الأنه   ، املحك  على 

ت�رشيحه يف الداخل ويف اجلوار.
وو�سف كرو�س ت�رشيحات حفرت  ال�سبت 

امل�سوؤولة  وغري  بالعدائية  املا�سي 
وجارة،  �سقيقة  دولة  �سد  وا�ستفزازية 
كل  مع  الليبية  االأزمة  بداية  منذ  عملت 
الفاعلة  الليبية  وال�سخ�سيات  الفعاليات 
امل�سافة  نف�س  على  وتقف  االأزمة،  يف 
طرف،  �سد  طرف  تغلب  ومل  بينهم 
وهي تدعو للحل ال�سلمي ولعدم التدخل 
االأجنبي مهما كان نوعه وحتت اأي ذريعة 

ح�سب ما �سدد عليه اخلبري االأمني.
علي عزازقة

التي  االإعالمية  احلرب  تدم  مل 
حفرت  خليفة  املاري�سال  �سنها 
حيث  طويال،  اجلزائر  على 
من  ليعتذر  االأخري  هذا  عاد 
ما يجمع  باأن  ويوؤكد  اجلزائريني 
يفرقهما،  مما  اأكرب  البلدين 
»�ساغرا«  يعود  جعله  اعتذار 
االنتقاد  اأ�سوات  تعالت  بعدما 
واأن  �سيما  وليبيا،  داخل اجلزائر 
احلكومة الليبية ترباأت من تهديد 
حفرت الذي اأكد خالله باأنه قادر 

اأن ينقل احلرب اإىل اجلزائر.
امل�سماري،  اأحمد  ل�سان،  وعلى 
قوات  با�سم  املتحدث  اأو�سح 
القوات  قائد  حفرت،  خليفة 

نواب  ملجل�س  املوالية  الليبية 
طربق )�رشق(، باأن اجلزائر دولة 
�سقيقة ويجب اأن تكون العالقات 
مكافحة  اأجل  من  قوية  معها 
موؤمتر  اإطار  يف  وهذا  االإرهاب، 
اإعالم  و�سائل  تناقلته  �سحفي، 
من  اأيام  بعد  ودولية،  حملية 
على  حرب  ب�سن  حفرت،  تهديد 
اجلزائر بدعوى »دخول« عنا�رش 
من قواتها االأرا�سي الليبية، واأبرز 
دولة  اجلزائر  باأن  امل�سدر  ذات 
واحد،  ليبيا  مع  وم�سريه  �سقيقة 
داعيا اإىل �رشورة تعزيزها خالل 
اأجل  مكافحة  من  االأيام  قادم 
لن  ليبيا  باأن  اأكد  فيما  االإرهاب، 

تكون م�سدر تهديد جلريانها.
امل�سدر  اأفاد  ال�سياق  ذات  ويف 
ذاته باأن قواتهم اكت�سفت »دخول 
بع�س عنا�رش اجلي�س اجلزائري 
مو�سحا:«  الليبية،  االأرا�سي  اإىل 
ال�سلطات  مع  التوا�سل  بعد 
عنا�رش  دخول  تبني  اجلزائرية، 
من قوات الدرك )تابعة للجي�س( 
يف  م�سددا  ليبيا«،  اإىل  باخلطاأ 
االأخري على اأن على اأن »الليبيني 
خندق  يف  اأ�سقاء  واجلزائريني 
واحد وتربطهم عالقات �سيا�سية 

واجتماعية.
وجتدر االإ�سارة اإىل اأن املاري�سال 
للجزائر  اأر�سل  قد  حفرت 

الدخول  نحو  تن�سب  تهديدات 
ذلك،  اأراد  اإذا  حرب  يف  معها 
اجلزائريني  اأن  اأكد  بعدما  وهذا 
ا�ستغلوا الظروف االأمنية ودخلوا 
الرتاب الليبي وهذا لي�س ت�رشفا 
ما  �رشعان  خرجة  اأخوة،  من 
الوفاق  حكومة  منها  ترباأت 
هاتف  حيث  الليبية،  الوطني 
حممد الطاهر �سيالة عبد القادر 
فيها  ا�ستنكر  الذي  م�ساهل، 
»غري  حفرت  ت�رشيحات  االأخري 
امل�سوؤولة«، موؤكًدا »مت�سك بالده 
والتاريخية  االأخوية  بالعالقات 

مع اجلزائر«.
علي عزازقة

علي عزازقة



خالل  الأم�س  زعالن  الغني  عبد   اأكد 
ب�أن  ب�تنة  ولية  اإىل  وتفقد  عمل  زي�رة 
هذا امل�رشوع يندرج �ضمن برن�مج رئي�س 
بوتفليقة  العزيز  عبد  ال�ضيد  اجلمهورية 
ب�ضم�ن  الت�ض�ل  نظ�م  ي�ضمح  حيث 
اأمن، مو�ضح� نظ�م الت�ض�ل هذا  اإت�ض�ل 
»ي�ضمن ت�أمني اآلية �ضري القط�رات وتف�دي 
ال�ضفر«  وقت  »ربح  عن  ف�ضال  احلوادث« 
مم� ي�ض�هم يف اإقب�ل املواطنني على هذه 
من  احلكومة  تعمل  والتي  للتنقل  الو�ضيلة 
عليه�  الإقب�ل  على  املواطنني  حث  اأجل 
�ضبكة  عرب  املوجود  لل�ضغط  تخفيف� 
جراء  ح�لته�  تدهور  وتف�دي  الطرق�ت 

ا�ضتعم�ل مركب�ت الوزن الثقيل.
اأن  القط�ع  يف  الأول  امل�ضوؤول      واأ�ض�ر 
اإجن�ز هذا النظ�م ك�ن من طرف موؤ�ض�ضة 
موؤ�ض�ضة  �ضي�نته  �ضت�ضمن  فيم�  من�ض�وية 
م�ضرتكة مت اإن�ض�وؤه� بني ال�رشكة الوطنية 
احلديدية  ب�ل�ضكك  امل�ض�فرين  لنقل 
مربزا  النم�ض�وية،  »ك�ب�س«  وموؤ�ض�ضة 
عرب  »تدريجي�«  تعميمه  �ضيتم  اأنه  اإىل 
ال�ضم�لية  احلديدية  ب�ل�ضكة  النقل  �ضبكة 
من  كلم   1800 طوله�  يفوق  والتي  للوطن 

بع�س  اإىل  وكذا  غربه�  اإىل  البالد  �رشق 
اله�ض�ب  �ضبكة  ثم  الأخرى  الخرتاق�ت 
الوزير  اأكد  مت�ضل  �ضي�ق  العلي�.     ويف 
ب�أن هذا النظ�م الذي يعتمد على تقني�ت 
و  ب�أوروب�  خ��ضة  به  معمول  حديثة  جد 
الدولية  املنظمة  طرف  من  معتمد  هو 

حيث  جن�عته  اأثبت  و  احلديدية  لل�ضكة 
تدريجي�  قوله  حد  على  انت�ض�ره  �ضيكون 
ا�ضتثمرت كثريا يف هذا  التي  يف اجلزائر 
اأعلن  ال�ضدد  هذا  ويف  النقل.  من  النوع 
زعالن ب�أن �ضبكة ال�ضكك احلديدية 
 6300 اإىل  طوله�  �ضي�ضل  البالد  يف 

امل�ض�ريع  كل  ا�ضتالم  بعد  كلم 
اإجن�زه� ح�لي� والتي ك�نت  اجل�ري 
ل تتعدى ال1800 كلم �ضنة 2000 و 
له�  تكون  اأن  مفيدا  ال�رشوري،  من 
واإجتم�عية  اقت�ض�دية  مردودية 
اأو  امل�ض�فرين  لنقل  ب�لن�ضبة  �ضواء 
يكون  اأن  ذلك  »اقت�ضى  و  الب�ض�ئع 
خ��ضة  له�  موؤمن�  نظ�م�  هن�ك 
يف  و  الت�ض�لت.«  م�ضتوى  على 
الأ�ضغ�ل  وزير  ق�ل  ال�ضدد،  ذات 
بذلك  »نهدف  النقل  و  العمومية 
ال�ضكة  لوظيفة  العتب�ر  اإع�دة  اإىل 
احلديدية حيث حددن� كحكومة اإىل 
مليون   17 اإىل  الو�ضول   2021 اآف�ق 
مليون   60 و  الب�ض�ئع  نقل  من  طن 
م�ض�فر على منت القط�رات« م�ضيف� 
اإمك�ن�ت مت ت�ضخريه� لتحقيق  ب�أن 
اعتم�د  بينه�  من  و  الأهداف  هذه 
اإع�دة العتب�ر  اأي�ض�  النظ�م و  هذا 
م�ضتوى  على  عربة   300 من  لأكرث 
�ضيتم  بلعب��س  �ضيدي  ور�ض�ت 
م�ضتوى  على  »تدريجي�«  و�ضعه� 
من  ق�طرات  اقتن�ء  كذا  و  ال�ضبكة 
برن�مج  ب�أن  مو�ضح�  كورادي�،  نوع 
حدد  »اأينم�  اجلمهورية  رئي�س 

الأهداف و�ضع الو�ض�ئل«.

يف�ضل اليوم وزير العمل مراد زم�يل 
التع��ضدية  ملف  من  موقفه  يف 
و�ضط  العمومية،  لالأ�ضغ�ل  الع�مة 
مت  التي  املرا�ضالت  من  جملة 
احل��ضلة،  التج�وزات  حول  رفعه� 
الذي  التدخل  طلب  ت�ضمن  حيث 
�ضعيد،  بن  طرف  من  للوزير،  وجه 
جت�وزات  عن  الك�ضف  ت�ضمن  ط.، 
اخلدم�ت  عرقلة  خلفت  خطرية 
بعد جتميد ح�ض�ب التع��ضدية لدى 
اخلزينة العمومية وعدم امل�ض�دقة 
ال�ضتثن�ئية  الع�مة  اجلمعية  على 

املن�رشم  جوان   19 يف  املنعقدة 
املت�رشف  طرف  من  املنظمة 
ي�حي  الدين  نور  املوؤقت  الإداري 
املعني من طرف الو�ض�ية، مط�لبني 
على  للوقوف  حتقيق  بفتح  زم�يل 

حقيقة الو�ضع.
حتوز  الذي  املرا�ضلة  ن�س  واأكد 
اأنه  منه  ن�ضخة  على  »الو�ضط«، 
ت�ضيري  موا�ضلة  عن  اإبالغهم  مت 
ال�ضوؤون الع�دية للتع��ضدية بح�ض�ب 
جممد دون تدخل وا�ضح من طرف 
م�ض�لح زم�يل وهو م� يزيد الو�ضع 

املكلف  املدير  اأن  رغم  تعفين�، 
وعدهم  ب�لني�بة  ب�لتع��ضدي�ت 
بت�ضوية الأمور يف مدة 10 اأي�م. كم� 
تهدد  الو�ضعية  اأن  �ضعيد  بن  ك�ضف 
وجود التع��ضدية وم�ضداقيته� بعد 
ت�ريخ  جوان   20 منذ  الديون  تراكم 
الإداري  املت�رشف  عهدة  انته�ء 
واتب�عه� بتجميد ح�ض�ب التع��ضدية 
املعقولة  الآج�ل  جت�وزت  لفرتة 
اخلالف  اإىل  ذلك  مرجع�  بح�ضبه، 
وتبذير  �ضحب  واملت�ضمن  الق�ئم 
م� يفوق 1 ملي�ر و600 مليون �ضنتيم 

طرف  من  امل�ضرتكني  اأمول  من 
الرئي�س ال�ض�بق واملدير املعني يف 
الإدارة املوازية، حمذرا من طغي�ن 
العالق�ت امل�ضبوهة مل�ضلحة بع�س 
اأطراف  وتدخل  ال�رشاع  اأطراف 
مدير  ب�لتع��ضدية:  له�  عالقة  ل 
ولئي لل�ضتغيل برتتيب لق�ء ملندوب 
انتخ�به يف جمل�س  يتم  متق�عد مل 
الأخرية  الع�مة  الإدارة يف اجلمعية 
قدم  كرة  لعب  وكذا  زواي�  وع�ضو 

وحتى عون نظ�فة.
�س.ب

واإ�ضالح  وال�ضك�ن  ال�ضحة  وزارة  وجهت 
التعليم�ت  من  جملة  امل�ضت�ضفي�ت 
اإىل جميع مدراء ال�ضحة على  ال�ض�رمة 
الفوري  للت�ضخي�س  الوطني  امل�ضتوى 
كل  وت�ضخي�س  فيه�  امل�ضتبه  للح�لت 
مطم�أنة  للبكتريي�،  ال�ض�ملني  احل�ملني 
يف  للكولريا  فيه�  امل�ضتبه  احل�لت  اأن 
اإنخف��س م�ضتمر. طم�أنت وزارة ال�ضحة 

احل�لت  عدد  اأن  له�  بي�ن  خالل  من 
اإنخف��س  يف  ب�لكولريا  فيه�  امل�ضتبه 
اليقظة  نظ�م  على  م�ضددة  حم�ضو�س، 
والت�أهب الذي اأقرته الوزارة منذ ت�ضجيل 
الف�رط  اأوت  �ضهر  من   7 يف  ح�لة  اأول 
الفرق  وتبقى  املفعول  �ض�ري  »يبقى 
م�ضتوي�ت  اأعلى  ويف  جمندة  ال�ضحية 
اأن  امل�ضدر  ذات  وذكر  الت�أهب«.  هذا 

مب�ضت�ضفى  امل�كثة  الوحيدة  احل�لة 
�ضيدي ال�ضحمي بوهران انتقلت العدوى 
�ضليم  للبكتريي�  ح�مل  طريق  عن  له� 
الوب�ئي  التحقيق  نت�ئج  ح�ضب  وذلك 
امل�كثة  الوحيدة  احل�لة  تبقى  حني  يف 
اأي�ض�  تعترب  القط�ر والتي  مب�ضت�ضفى 
ب�لبكتريي�  اأ�ضيبت  فقد  معزولة  ح�لة 
نف�س  ح�ضب  �ضليم  ح�مل  طريق  عن 

اأخرى  جهة  الوب�ئية.    ومن  النت�ئج 
ونظرا لإرتف�ع عدد الت�ضمم�ت الغذائية 
من  العديد  م�ضتوى  على  امل�ضجلة 
ال�ضحة »ب�رشورة  الولي�ت، تذكر وزارة 
لتجنب  النظ�فة  بقواعد  اللتزام 
العواقب  ذات  الت�ضمم�ت  بهذه  الإ�ض�بة 

اخلطرية«.
اإميان لوا�س 

ح�ملي  من  �ضونطراك  عم�ل  ينظم   
اليوم،   ،)3+bac( اجل�معية  ال�ضه�دات 
الأم�نة  مقر  داخل  احتج�جية  وقفة 
ب�لع��ضمة،  النق�بية   للمركزية  الع�مة 
الع�م  لالأمني  �ضوتهم  رفع  جمددين 
اجلزائريني  للعم�ل  الع�مل  لالحت�د 
مط�لبني  ال�ضعيد،  �ضيدي  املجيد  عبد 
اللجنة  م�ضتوى  على  ب�لتدخل  اإي�ه 
الرئ��ضي  املر�ضوم  بتفعيل  امل�ضرتكة 
بخ�ضو�س  و�ضعه�  مت  14التي   ،/266
والتدخل  النت�ئج،  عن  للك�ضف  ملفهم 
لدى املدير الع�م ل�ضونطراك من اأجل 

اخل��س  الرئ��ضي  املر�ضوم  تطبيق 
ال�ضعيد  �ضيدي  متوعدين  بفئتهم،  
يف  قدميه  حتت  من  الب�ض�ط  ب�ضحب 
خالل  من  مط�لبهم،  تلبية  عدم  ح�لة 
خالل  املقبل  الأ�ضبوع  الحتج�ج 
واملط�لبة  ب�لع��ضور  املركزية  اجتم�ع 
ب�ن�ضح�ب نق�بة �ضونطراك من الإحت�د 
حتى  م�ضتقلة  نق�بة  وت�ضكيل  الع�م 
يتمكنوا من من�ق�ضة ق�ضيتهم ب�أنف�ضهم 
ل�ضونطراك.  الع�مة  املديرية  مع 
خمتلف  من  �ضونطراك  عم�ل  حدد 
النواحي اليوم لتنظيم وقفة احتج�جية 

الأم�نة  مقر  داخل  ب�ملبيت  والت�ضعيد 
ب�لع��ضمة،  النق�بية   للمركزية  الع�مة 
و�ضعية  نت�ج  ج�ءت  اأنه�  مو�ضحني 
الك�ذبة  الوعود  من  جملة  بعد  حتمية 
املديرية  م�ضوؤويل  من طرف  بح�ضبهم 
جن�ح  حتت  الوطنية  والنق�بة  الع�مة 
تطبيق  يخ�س  م�  يف  امل�ضرتكة  اللجنة 
تطبيق  من   بداية  مط�لبه/،  اأر�ضية 
 266-14 رقم  الرئ��ضي  املر�ضوم 
الذي ين�س  املوؤرخ يف 28�ضبتمرب2014 
على اإع�دة ت�ضنيف ال�ضه�دتني يف رتبة 
-اأ-  اخل�نة  يف  اجل�معية  الإط�رات 

بداية ب�لرتبة )21 عمودي�( وهدا ح�ضب 
ترتيب �ضلم ال�رشكة املعمول به. وكذا 
تثمني اخلربة املهنية حل�ملي ال�ضه�دتني 
ودلك بزي�دة رتبة لكل )3(�ضنوات عمل 
مكت�ضبة مع بداية احت�ض�به� من الرتبة 
املهنية  المتي�زات  يف  واحلق   )21(
عمودي�  النوعية  املن��ضب  يف  والتدرج 
تطبيقه  يتطلب  مطلبهم  اأن  موؤكدين   ،
ب�لأثر الرجعي وهذا منذ ت�ريخ �ضدور 
 28 يف  املوؤرخ  الرئ��ضي  املر�ضوم 

�ضبتمرب 2014.
�سارة بومعزة

حتت اإ�سراف وزير الأ�سغال العمومية والنقل 

تهم بتبذير مليار و600 مليون 

وزارة ال�سحة:

هددوا بالت�سعيد الأ�سبوع املقبل خالل اجتماع املركزية 

      اإميان لوا�س

نظام �الت�صاالت »جي �أ�س �أم /�أر 
»حيز �خلدمة الأول مرة يف �جلز�ئر

زمايل مطالب بالتحقيق يف ق�صية �لتعا�صدية �لعامة للأ�صغال �لعمومية 

  تعليمات �صارمة للحد من �إنت�صار وباء �لكولري�

عمال �صونطر�ك يحتجون �ليوم ويتوعدون �صيدي �ل�صعيد ب�صحب �لب�صاط 
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ثمنت الدور الفعال لل�سريك الجتماعي، بن غربيط :

�للقاء�ت مع �ل�صركاء �الإجتماعيني 
�صتكون لتقييم �لدخول �ملدر�صي 

الوطنية  الرتبية  وزيرة  اأعلنت 
ال�رشوع  غربيط عن  بن  نورية 
ال�رشك�ء  مع  الثن�ئية  اللق�ءات  يف 
يوم  من  بداية  الجتم�عيني 
اأن  مو�ضحة  املقبل،  اخلمي�س 
عملية  تقييم  بهدف  اللق�ءات 
الدخول املدر�ضي وطرح خمتلف 

الإن�ضغ�لت.
يف  الأوىل  امل�ضوؤولة  دعت 
خالل  غربيط  بن  نورية  القط�ع 
ممثلي  مع  جمعه�  الذي  اللق�ء 
للقط�ع،  الجتم�عيني  ال�رشك�ء 
بح�ضور اإط�رات الإدارة املركزية 
اللج�ن  اإط�ر  يف  العمل  موا�ضلة 
الوزارة  م�ضتوى  على  امل�ضرتكة 
الدخول  عملية  لتقييم  بغر�س   ،
اإىل خمتلف  املدر�ضي وال�ضتم�ع 
�ضتتن�ول  اللق�ءات  اأن  ان�ضغ�لتهم 
ال�ض�درة عن قط�عه�،  التعليم�ت 
والربوتوكولت  التكوين  والتقييم 
الوق�ية  ب�إ�ضرتاتيجية  املرتبطة 
من العنف يف الو�ضط املدر�ضي. 
الفع�ل  الدور  غربيط  بن  وثمنت 
عمل  يف  الجتم�عي  لل�رشيك 
م�ضتوى  على  امل�ضرتكة  اللج�ن 
ثقته� يف  عن  معربة  قط�عه�، 
الجتم�عي  ال�رشيك  حر�س 
القط�ع  بتحدي�ت  ووعيه 
تعلق  فيم�  خ��ضة  وره�ن�ته، 
ويف  ونوعيته.  التعليم  بجودة 
غربيط  بن  اأ�ض�رت  ال�ضدد،  ذات 
ل�ضي��ضة  الكربى  املح�ور  اأهم  اأن 
اجل�نب  حول  تتمحور  القط�ع 
التكوين،  احلوكمة،  البيداغوجي، 
حمورية  على  موؤكدة  التقيي�س، 
التعليم البتدائي داخل املنظومة 
الرتبوية م�ضيدة ب�جلهود املبذولة 
العمومية،  ال�ضلط�ت  طرف  من 
املركزي  امل�ضتويني  على 
اأهم  ف�إن  ولالإ�ض�رة  واملحلي. 
وزيرة  جمع  الذي  اللق�ء  حم�ور 
غربيت  بن  نورية  الرتبية الوطنية 
ظ�هرتي  الجتم�عيني  ب�ل�رشك�ء 
املوؤ�ض�ض�ت  يف  الكتظ�ظ 
الدخول  طبع  الرتبوية الذي 
والت�رشب،  احل�يل  املدر�ضي 

اإىل ملف الق�نون اخل��س  ا�ض�فة 
املتعلق بعم�ل الرتبية

الحت�د  رئي�س  جهته   من 
والتكوين  الرتبية  لعم�ل  الوطني 
الأونب�ف«  ال�ض�دق دزيري   «
اإعرتاف اأن ال�ضنة الدرا�ضية احل�لية 
واأن  اكتظ�ظ ب�متي�ز«  »�ضنة  هي 
والتخطيط يقت�ضي  املنهجية 
اجلديدة  ال�ضكنية  الأحي�ء  اإرف�ق 
م�ضيف�  و�ضحية،  بهي�كل تربوية 
البن�ي�ت  اىل  اللجوء  اأن  »قرار 
نق�س  م�ضكل  لحتواء  اجل�هزة 
املرافق والكتظ�ظ، بغ�س النظر 
الع�م  املنظر  »ت�ضوه  كونه�  اىل 

فهو لي�س حال«.
اأن  اإىل  اخل�ضو�س  بهذا  مو�ضح� 
اأكدت  قد  الوطنية  الرتبية  وزيرة 
ال�ضعب  من  اأنه  الجتم�ع  خالل 
البن�ي�ت  م�ضكل  على  الق�ض�ء 
»قبل  ال�ض�ليه�ت  اأو  اجل�هزة 
�ضيعيق  م�  �ضنوات« وهو  ثالث 
الذي  نوعية  ذو  التعليم  حتقيق 
اإليه.  الوزارة الو�ضول  ت�ضعى 
الت�رشب  ظ�هرة  بخ�ضو�س  اأم� 
دزيري  ال�ضيد  اإعترب  املدر�ضي، 
املعقول اجن�ح  غري  »من  اأنه 
امللمح  على  يتوفر  ل  وهو  تلميذ 
هو  الوحيد  احلل  واأن  احلقيقي« 
الإط�ر  هذا  يف  الر�ضوب م�ضددا 
على �رشورة ايج�د حلول والتكفل 
ثمن  الفئة.  وب�ملق�بل  بهذه 
من�ضب  األف   45 فتح  قرار  دزيري 
املدار�س البتدائية  لت�أطري  �ضغل 
توظيف  ب�ملن��ضبة  ،مط�لب� 
الأول  الطور  تربويني يف  م�رشفني 
و�ضبطهم« ومن  »لت�أطريالتالميذ 
بني النق�ط التي عر�ضته� النق�بة يف 
نف�س اللق�ء، ملف الق�نون اخل��س 
�ضه�دتي  تثمني  �ضيم� مطلب 
واللي�ض�ن�س  و  املعمقة  الدرا�ض�ت 
اىل  ا�ض�فة  ت�ضنيفه�  واإع�دة 
ملف ت�ضيري اخلدم�ت الجتم�عية 
م�ضريا يف هذا ال�ض�أن اإىل اأنه تقرر 
ت�أجيل النتخ�ب�ت الع�مة اخل��ضة 

به� اإىل م� بعد اأبريل املقبل.
 اإميان لوا�س

قام وزير الأ�سغال العمومية والنقل عبد الغني زعالن بالإ�سراف على و�سع حيز اخلدمة لنظام الت�سالت لأول مرة يف 
اجلزائر، من اأجل �سمان ات�سال اآمن عرب �سبكة منف�سلة عن باقي ال�سبكات الأخرى بني مركز على م�ستوى اجلزائر العا�سمة 

والقطارات املوجودة مبا�سرة وكذا بني القطارات فيما بينها واأي�سا بني الأعوان املنت�سرين عرب ال�سبكة املكلفة بال�سيانة.

بولنوار  يرد على بوعزقي :

�رتفاع �الأ�صعار خا�صع للعر�س 
و�لطلب و�لتجار ال ميكنهم �مل�صارية  

رد رئي�س اجلمعية الوطنية للتج�ر 
واحلرفيني، احل�ج الط�هر بولنوار 
الفالحة  وزير  ت�رشيح�ت  على 
الق�در  عبد  الريفية،  والتنمية 
الو�ضط�ء  اتهم  الذي  بوعزقي، 
ق�ئال  اأ�ضع�ر،  برفع  وامل�ض�ربني 
هذه  يف  البط�ط�  �ضعر  ارتف�ع   »:
الفرتة من ال�ضنة اأمر طبيعي جدا 
خ��ضة واأن الكمية املنتجة ن�ضفه� 
والن�ضف  التربيد  غرف  يف  يو�ضع 
الآخر يوزع على املواطنني ويوجه 
ل�ضن�عة املواد الغذائية املعلبة«. 
الوطنية  اجلمعية  رئي�س  وق�ل 
الط�هر  احل�ج  واحلرفني،  للتج�ر 
لرفع  بح�جة  اجلزائر  اإن  بولنوار، 
ماليني   7 لـ  البط�ط�  من  اإنت�جه� 
الذاتي  الكتف�ء  لتحقيق  طن  
ب�أن  م�ضريا  الأ�ضع�ر،  وخف�س 
يتوقف  واأكتوبر  �ضبتمرب  �ضهري 
الذي  الأمر  البط�ط�  جني  فيه� 
املوجودة  الكمية  اإخراج  يتطلب 

يف غرف التربيد وهكذا ملواجهة 
الندرة.

الوطنية  اجلمعية  رئي�س  واأو�ضح 
للتج�ر واحلرفيني  اأن اجلزائريني 
هذه  ت�ضتهلك  التي  ال�ضعوب  من 
يتطلب  الذي  الأمر  وهو  امل�دة 
يف  التفكري  اإع�دة  امل�ضوؤولني  من 
ندرة  اأي  ومواجهة  النت�ج  رفع 
اأكدن�  واأن  �ضبق   »: ق�ئال  حمتملة 
على �رشورة رفع املنتوج »، �ضيم� 
واأن فرتة الدخول الإجتم�عي يزيد 
يف  امل�دة  هذه  على  الطلب  فيه� 
واجل�مع�ت  املدر�ضية  املط�عم 
على  وردا  ال�رشك�ت،  وحتى 
يرى  الفالحة  وزير  ت�رشيح�ت 
لحت�د  الوطنية  اجلمعية  رئي�س 
تخ�ضع  البط�ط�  م�دة  اأن  التج�ر 
ح�ضبه  والتج�ر  والطلب  للعر�س 
غرف  لأن  امل�ض�ربة  ميكنهم  ل 

التخزين هي ملك للوزارة.
اإميان لوا�س
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وزير ال�سياحة: 

14 �ألف �سرير و60 �ألف 
من�سب �سغل بالعا�سمة قريبا 
القادر  التقليدية عبد  وال�صناعة  ال�صياحة  وزير  اأكد 
بن م�صعود باجلزائر العا�صمة اأن امل�صاريع الفندقية 
اجلاري اجنازها على م�صتوى والية اجلزائر و البالغ 
عددها 82 م�رشوعا من �صاأنها توفري اأزيد من 14 األف 

�رشير اإ�صايف وخلق 60 األف من�صب �صغل جديد.
واأو�صح الوزير يف ندوة �صحفية ن�صطها على هام�ش 
زيارة تفقدية لعدد من امل�صاريع ال�صياحية بالوالية 
انه مت تد�صني خالل االأ�صهر القليلة املا�صية ثالثة 

فنادق جديدة �صاهمت يف خلق 2000 من�صب. 
امل�صاريع  باأن  االطار  هذا  يف  م�صعود  بن  واأو�صح 
مت  التي  جنوم  و4   5 �صنفي  من  الكربى  الفندقية 
و�صيدي  الزوار  باب  مبنطقتي  من  كل  يف  تفقدها 
ال�صنة  نهاية  فرج �صتوفر 18 الف من�صب �صغل قبل 
اجلارية, بينما �صت�صاهم املرافق ال�صياحية االأخرى 
�صغل  من�صب  األف   40 خلق  يف  جت�صيدها  اجلاري 
يعرف  ال�صياحة  قطاع  »باأن  يدل  ما  وهذا  اإ�صايف 

حركية ت�صاعدية ودائمة«.
باأن  الوزير  اأكد  العمومية  الفنادق  وحول خو�ص�صة   
العمومية  الفنادق  هذه  الن  وارد  غري  االأمر  »هذا 
التي تخ�صع حاليا اىل عملية تاأهيل وع�رشنة وا�صعة 
النطاق تعد ملكا للمجموعة الوطنية بحيث ال ميكن 
»اأهمية  على  الوقت  نف�ش  يف  ملحا  عنها«  التنازل 
مع  �رشاكة  عالقة  واإقامة  وحتديثها  ع�رشنتها 
موؤ�ص�صات الت�صيري الكربى من اأجل حت�صني اخلدمة 

لفائدة الزبائن«. 
 2018 ل�صنة  اال�صطياف  مو�صم  اىل  تطرقه  ولدى 
»االيجابي  بـ  املو�صم  هذا  م�صعود  بن  ال�صيد  قيم 
كل  جهود  بف�صل  وذلك  املقايي�ش«  بكل  والناجح 
العام  اجلو  تهيئة  �صاهمت يف  التي  املعنية  اجلهات 
االأمن  »توفري  اجل  من  ال�صيما  امل�صطافني  لفائدة 
بني  اأبرمت  التي  باالتفاقية  مذكرا  وال�صكينة«, 
اجلزائريني  للعمال  العام  واالحتاد  الفنادق  م�صريي 
هذا  خالل  الفندق  اأ�صعار  تخفي�ش  اإىل  اأدت  والتي 
لفائدة  باملائة  و40   30 بني  ترتاوح  بن�صبة  املو�صم 

العائالت اجلزائرية.     
تاأ�صرية دخول  ت�صهيل احل�صول على  امكانية  وحول 
»ثمة  اأنه  اإىل  الوزير  اأ�صار  للجزائر  االأجانب  ال�صياح 
اجلهات  مع  م�صرتكة  جلنة  اطار  يف  جارى  عمل 
اأجل اتخاذ اجراءات من �صانها ت�صهيل  املعنية من 
ال�صياح  لفائدة  التاأ�صرية  على  احل�صول  عملية 
لتنظيم  حاليا  اجلارية  باجلهود  ذكر  كما  االأجانب«. 
وذلك  قريبا  �صتنطلق  التي  ال�صحراوية  ال�صياحة 
ال�صيما  ال�صياح  من  كبري  عدد  ا�صتقطاب  اأجل  من 
يف  اجلزائر  �صورة  لتح�صني  وكذا  منهم  االأجانب 
الذي  واال�صتقرار  االأمن  ظل  يف  ال�صياحي  املجال 

تتمتع بهما. 
وكان وزير ال�صياحة رفقة وايل اجلزائر عبد القادر 
�صياحية  م�صاريع  لعدة  تفقدية  بزيارة  قام  قد  زوخ 
التهيئة  اأعمال  على  خاللها  اطلع  حيث  كربى 
والع�رشنة التي يخ�صع لها فندق ال�صفري اىل جانب 
تفقده م�صاريع �صياحية اأخرى مبنطقتي باب الزوار 
البحر  مبياه  العالج  مركز  زار  حيث  فرج  و�صيدي 
دار  وكذا  اأي�صا  وتو�صيع  تهيئة  عملية  يعرف  الذي 
احلرف التقليدية مبنطقة باب الوادي لالطالع على 
التقليدي  الرتاث  حماية  اجل  من  احلرفيني  جهود 
اجلزائري االأ�صيل ال�صيما فن الزخرفة والنحا�ش و 

الفخار و�صناعة اجللود واالألب�صة التقليدية.

ق�صت حمكمة الدار البي�صاء بالعا�صمة 
بتوقيع  القانونية  املداولة  بعد  اأم�ش 
عقوبة عام حب�صا نافذا وغرامة بقيمة 
مب�صنع  موظف  حق  يف  دج  األف   100
و  بالن�صب  الكا�صري«لتورطه   « اإنتاج 
من  الثاين  العقد  يف  االإيقاع   ب�صابة 
بعدما  تذاكر  كموظفة  تعمل  العمر 
�صيارتها  منها  وانتزع  بالزواج  اأوهمها 
�صنتيم  مليون   230 �صعرها  يفوق  التي 
الذي  امل�صنع  �صاحب  باأنه  مدعيا 
يف  ال�صحية  اأكدت  حيث   . فيه  يعمل 
امللف  وقائع  اأن  املحاكمة  جل�صة 
العام  من  �صبتمرب  ل�صهر  تعود  احلايل 
املن�رشم حني تعرفت من خالل موقع 
التوا�صل االإجتماعي » فاي�صبوك« على 
اإىل  بينهما  العالقة  وتوطدت  �صاب 
ق�صة غرامية اأين اأوهمها باأنه �صخ�ش 
غني وميلك م�صنعا الإنتاج » الكا�صري« 
يحدثها  وكان  »عميور«  عالمة  من 

وبعد  و�صياراته  اأمالكه  عن  باإ�صتمرار 
الزواج  عليها  عر�ش  بها  باأ�ش  ال  مدة 
بالنظر  به  رحبت  الذي  العر�ش  وهو 
نف�صه,  عن  لها  قدمها  التي  لل�صورة 
تعر�ش  باأنه  اأخطرها  املرات  وباأحد 
حلادث مميت واأنه جنى منه باأعجوبة 
لعطب  تعر�صت  قد  �صيارته  اأن  غري 
اإ�صالحها كون قطع غيارها  وال ميكن 
الوطني  الرتاب  على  النادر  النوع  من 
حلني  �صيارتها  اإعارته  منها  وطلب 
اإ�صالح مركبته فقبلت بالطلب و�صلمته 
�صيارتها من نوع »بولو«, ويف تلك الليلة 
باأنه قد  بها الإخطارها  االإت�صال  عاود 
ب�صيارتها  حلادث  اأخرى  مرة  تعر�ش 
وهي يف حالة يرثى لها وعر�ش عليها 
رف�صت  اأنها  غري  باملال  تعوي�صها 
كانت  التي  واملحبة  الثقة  بحكم 
تكنهما له فجاءها بفكرة بيعه �صيارتها 
»يحيى«  املدعو  ب�صقيقه  املعطوبة 
هذا  رفقة  وتوجهت  بالعر�ش  فقبلت 
بكافة  وقامت  للبلدية  و�صقيقه  االأخري 
تتمكن  اأن  دون  ال�صيارة  بيع  اإجراءات 

عطب  حالة  يف  وهي  م�صاهدتها  من 
وبعد اأن قامت بكافة اإجراءات التكاتب 
البلدية طلبت  وبعد خروجها من مقر 
ال�صيارة  قيمة  ت�صليمها  املتهم  من 
مليون  ب230  واملقدر  عليه  املتفق 
مبر�ش  ع�صيقها  ليتحجج  �صنتيم, 
زمنية,  مهلة  منها  ويطلب  والدته 
اأي  ي�صلمها  اأن  دون  املهلة  تلك  ومتر 
وعوده  تنفيذ  عن  متاطله  واأمام  مبلغ 
ال�صحية  قررت  واهية,  حلجج  وخلقه 
الع�صيق  نية  من  للتاأكد  خطة  و�صع 
الأحد  فتوجهت  الأمره  اإرتابت  بعدما 
املدعوة  وهي  امل�صرتكني  اأ�صدقائهم 
عن  منها  واإ�صت�صف�رشت  �صاهيناز«   «
�صيء  باأنه  اأخربتها  اأين  املتهم  �صلوك 
ال�صمعة ون�صاب حمرتف خا�صة و اأنها 
ن�صب  لعملية  االأخرى  هي  تعر�صت 
وحاول  بالزواج  اأوهمها  اأين  قبله  من 
اإكت�صفت  كما  النقود  من  جتريدها 
و  الكا�صري  باأنه جمرد موظف مب�صنع 
حينها  لتقرر  الأطفال,  واأب  متزوج  اأنه 
بت�صجيل  ا�صتهلتها  التي  �صكوى  اإيداع 

طيلة  جمعتهما  التي  املكاملات  كافة 
املحكمة  لهيئة  قدمتها  و  كامل  �صهر 
اأ�صفرت عن  والتي   , �صكواها  يف ملف 
حمكمة  على  وحتويله  املتهم  توقيف 
احلال بعد و�صعه رهن احلب�ش املوؤقت 
بجرم الن�صب و االإحتيال, اأين جاء لهيئة 
اأنه  مفادها  مغايرة  برواية  املحكمة 
تعرف على ال�صحية باأحد » ال�صالونات 
» مبنطقة دايل اإبراهيم غرب العا�صمة 
لعالقة  بينهما  العالقة  وتوطدت 
�صداقة كونه متزوج , واأثناء تلك الفرتة 
بيعها  عليها  وعر�ش  �صيارتها  اأعجب 
�صلمها  �صنتيم  مليون   185 مببلغ  له 
ماليني   5 �صوى  يبقى  ومل  مليون   180
له  ي�صلمها  اأن  على  معها  اإتفق  �صنتيم 
بعد مهلة زمنية لدخوله يف اأزمة مالية 
ح�صور  يف  معها  تكاتب  حيث  خانقة 
اأكدوا  الذين  معارفه  من  �صهود  عدة 
خالل مثولهم للمحاكمة ت�صلمها ملبلغ 
اأكدته يف �صكواها ,  ال�صيارة عك�ش ما 
ت�رشيحاته  نهاية  يف  املتهم  ليطالب 

باإفادته بالرباءة التامة .

ل/منرية

للعمال اجلزائريني  العام   دعا االحتاد 
اجلزائريني  للعمال  الوالئي  واالحتاد 
للخدمات  النقابية  والفروع  بالبليدة 
العام  املدير  البليدة  لوالية  اجلامعية 
للديوان الوطني للخدمات اجلامعية اإىل 
التدخل العاجل  لتغيري مدير اخلدمات 
اجلامعية لوالية البليدة ب�صبب اإطالقه 
التابعة  النوادي  كراء  ق�صد  ملناق�صة 
انفراد  مع  اجلامعية  اخلدمات  للجنة 
دون  بالقرارات  لوحده  االأخري  هذا 
االجتماعيني  ال�رشكاء  اإىل  الرجوع 
والطلبة  العمال  م�صالح  مراعاة  ودون 
ودون  للعمال  ال�رشائية  القدرة  وكذا 
اأخذ راأي جلنة  اخلدمات االجتماعية 
بعدما  طرفه  بعد من  ت�صكل  مل  والتي 
انتهت فرتة �صالحيات اللجنة احلالية, 

بح�صبهم.

لالحتاد  ر�صمي  بيان  ت�صمن  ولقد 
»الو�صط  يومية  حازت   بالبليدة الذي 
لل�رشوع  منه  التح�صري  ن�صخة  على   «
هذا  خالل  احتجاجية  حركة  يف 
ومبحطة  االقامات  مبختلف  االأ�صبوع 
املديرية  ومبقر  اجلامعي  النقل 
متبوعا  االحتجاج  هذا  �صيكون  حيث 
بتوقيف  اإال  ينتهي  ال  مفتوح  باإ�رشاب 
عنها  والعدول  النوادي  كراء   عملية 
مو�صحني  الهيكل,  وتغيري  حما�صب 
وزير  تعليمات  ت�رشب  التجاوزات  اأن 
طاهر  العلمي  والبحث  العايل  التعليم 
طرف  احلائط  من  عر�ش  حجار 
مدير  يف  املهيكل  واملتمثل  امل�صري 
البليدة,  لوالية  اجلامعية  اخلدمات 
م�صيفني اتهامه برف�ش فتح باب احلوار 
االجتماعيني  ح�صب  ال�رشكاء  مع 

البيان االأول  الذي مت اإر�صاله  لتوقيف 
يوا�صل  الوالئي  املدير  اأن  اإال  العملية 
غري  ال�رشوط  دفاتر  ببيع  املماطلة 
والتي  مت فيها  االأوىل  اآبه   باملرا�صلة 
من طرف  التام  الرف�ش  عن  االإعالن  

االحتاد  لكراء النوادي للخوا�ش.
للعمال  العام  االحتاد  اإرغام  وق�صد    
للعمال  الوالئي  واالحتاد  اجلزائريني 
النقابية  والفروع  بالبليدة  اجلزائريني 
للخدمات اجلامعية لوالية البليدة مدير 
اخلدمات اجلامعية لوالية البليدة على 
النوادي  اأكد  بكراء  والقبول  ال�صكوت 
االأخري  هذا  موا�صلة  البيان  ذات 
للخدمات  النقابية  للفروع  بتهديداته 
اجلامعية للبليدة وياأتي هذا ب�صبب عدم 
وفائه بوعوده منذ توليه  املن�صب الذي 
اإياه مبحاولته  ,  متهمني  حاليا  ي�صغله 

ال�صغط على بع�ش روؤ�صاء الفروع عن 
طريق مدراء بع�ش االقامات اجلامعية 
لالأو�صاع  ال�صيء  اإىل  الت�صيري  اإ�صافة 
والتي  باملديرية  واخلدماتية  االإدارية 
التوظيف   يف  الكاذبة  الوعود  رافقتها 
والرتقية بالن�صبة للعمال  ورداءة نوعية 
للعمال  حيث  املقدمة  املالب�ش 
الت�صيري  االحتاد  طريقة  انتقد 
اخلدمات  مدير  طرف  من  املمنهج  
بتعيني  اجلامعية  للبليدة  مطالبني 
من  الت�صيري  يف  �صهادة  يحمل  موظف 
رتبة اإدارية  وعدم االعتماد على هيكل 
ت�صيري اخلدمات االجتماعية  ال ميلك 
اأي خربة يف الت�صيري فهو تقني يف البناء 
وهذا ما يوحي  اإىل اأن االأمر كان مدبرا 

للو�صول اإىل كراء النوادي.
حكيم مالك 

الدار  حمكمة  تابعت 
مغرتبا  البي�صاء  بالعا�صمة 
عامل  بفرن�صا  وهو  جزائريا 
باأحد البنوك بتهمة تكوين جمعية 
وا�صتعمال  التزوير  و  اأ�رشار 
بعد  ر�صمية  حمررات  يف  املزور 
قيامه بتزوير جواز �صفر فرن�صي 
الأحد  وطنية  تعريف  وبطاقة 

املواطنني مقابل مبلغ 5000 اأورو 
.

املتهم  توقيف  جرى  وقد  هذا 
على  احلايل  ال�صهر  بداية  يف 
هواري  الدويل  املطار  م�صتوى 
رحلة  من  قدومه  بعد  بومدين 
فرن�صا بناء على االأمر بالقب�ش 
 2010 عام  حقه  يف  ال�صادر 

بها  اأدىل  ت�رشيحات  على  بناء 
اأكد خالل  الذي  اأحد املتهمني 
بتزوير  تورطه  حول  �صماعه 
جواز �صفره الفرن�صي اأن املتهم 
ذلك  بتزوير  قام  من  احلايل 
دج   5000 مبلغ  مقابل  اجلواز 
اأدين  التي  الت�رشيحات  وهي 
بعقوبة  احلايل  املتهم  الأجلها 

مع  نافذا  حب�صا  �صنوات   4
املعار�صة  بالقب�ش حمل  االأمر 
املتهم  اأكد  حيث   , احلالية 
اأمام حمكمة  من جديد  مبثوله 
الفارط  االأ�صبوع  نهاية  احلال 
وال  اجلواز  بتزوير  قم  مل  اأنه 
اأن  و  ال�صابق  املتهم  يعرف 
من  ت�رشيحات  جمرد  الق�صية 

خاللها  من  حاول  �صخ�ش  قبل 
حني  يف   , عقوبته  من  النفاذ 
اأ�صارت دفاعه اأن و�صعية املتهم 
ومن�صبه كموظف باأٍرقى البنوك 
لفرن�صا جتعله يف غنى عن هاته 
الت�رشفات و اأكدت باأنه مل يعلم 
باالأمر بالقب�ش ال�صادر يف حقه 
حلني عودته بعد 14 �صتة غياب 

,كما طالب  الوطني  الرتاب  عن 
دفاعه باإفادته بالرباءة الإنق�صاء 
ما  مبرور  العمومية  الدعوى 
 , كاملة  �صنوات  �صبع  عن  يزيد 
طالب  ذكره  لف  ما�ش  اأمام  و 
احلكم  تاأييد  العام  احلق  ممثل 

املعار�ش فيه يف حق املتهم .
ل/منرية

تهم ب�سوء الت�سيري 

األقي القب�ض عليه بعد مرور اأكرث من 14 �سنة

�لتلويح باالحتجاج �سد مدير �خلدمات �جلامعية للبليدة 

مغرتب يزّور جو�ز �سفر جز�ئري نظري 5 �آالف �أورو 

بعدما اأوهمها بالزواج 

عامل مب�سنع » �لكا�سري«ين�سب على موظفة وي�سطو على �سيارتها 
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امل�ستوى  رفيعة  م�سادر  ك�سفت 
رئا�سة  ،اأن   « »الو�سط  ليومية 
اإنذار  اأخر  وجهت  قد  اجلمهورية 
من  املعنية  االخت�سا�ص  لدوائر 
التحقيقات  بنتائج  ايفادها  اأجل 
ملفات    10 بـ  املتعلقة  النهائية 
م�سوؤولني  فيها  متورط  ف�ساد 
ا�سافة  والئيني  ومدراء  تنفيذيني 
لروؤ�ساء بلديات �سابقيني واخريني 
انتخابهم لعهدة جديدة بوالية  مت 
�سفقات  اإبرام  بتهمة  ورقلة 
مع  للت�رشيع  خمالفة  م�سبوهة 
وهمي  عتاد  باإ�ستالم  الت�رشيح 
فاقت  التي  بالبلديات  خا�سة 
مليار   30 ال�سنوية  ميزانياتها 
نف�ص  من  علم  وح�سبما   ، �سنتيم 
امللفات  بني   من  فاإن  امل�سادر 
بنتائج  تتعلق  باالأمر  املعنية 
�سابق متهم  وال  النهائية  التحقيق 
بالدينار  عقارات  عن  بالتنازل 
لالإ�ستغالل  موجهة  كانت  الرمزي 

لفائدة  العامة  املنفعة  اإطار  يف 
اأ�سحاب املال والنفوذ وهو االأمر 
عديد  جت�سيد  دون  حال  الذي 
بقطاعات  التنموية  امل�ساريع 
الربامج  وحتى  والرتبية  ال�سحة 
ال�سكنية مبختلف ال�سييغ ، ناهيك 
عن تورطه يف الت�سرت على �سفقات 
طائلة  اأموال  ا�ستنزفت  م�سبوهة 
امل�ساريع،ويف  عديد  جت�سيد  دون 
حتفظ  اأبدت  فقد  مت�سل  �سياق 
املاليري  مئات  �رشف  من  كبري 
يف  يتمثل  وهمي  م�رشوع  على  
من  انطالقا  االأخ�رش  احلزام 
االإدارية  املقاطعة  باجتاه  ورقلة 

تقرت .
وح�سبما ك�سفت عنه ذات امل�سادر 
قد  بالبالد  العليا  ال�سلطات  فاإن 
اأبدت حتفظ و امتعا�ص كبري من 
الك�سف  يف   التاأخر  يف  التماطل 
التي  النهائية  التحقيق  نتائج  عن 
�سملت قطاعات ال�سحة ، الرتبية ، 
الفالحة، الوكالة الوالئية العقارية 
واجلزائرية  الدولة    اأمالك   ،
�سفقات  ابرام  بخ�سو�ص  للمياه 

تكرار  عن  ناهيك  م�سبوهة 
م�ساريع  على  ال�رشف  ميزانية 
التنازل  عن  ناهيك  جمدية  غري 
عقارية  اأوعية  عن  املربر  غري 
املناطق  داخل  واأخرى   فالحية 
الرمزي  بالدينار  احل�رشية 
والنفوذ  املال  اأ�سحاب  لفائدة 
ح�سب املعلومات املتاحة .  اىل 
�سكاوى  طالبت  فقد  ذلك  جانب 

وعرائ�ص احتجاجية موجودة على 
اجلمهورية  رئا�سة  ديوان  مكتب 
حول  تو�سيحات  تقدمي  ب�رشورة 
م�رشوع  طالت  التي  الغ�ص  حالة 
تاأهيل  باإعادة  اخلا�سة  القرن 
�سبكات ال�رشف ال�سحي الفرعية 
من  اأكرث  التهمت  التي  والرئي�سية 
حتقيق  دون  �سنتيم  مليار   4700

النتائج املرجوة .

طرف  من  موقعة  �سكوى  طالبت   
باملقاطعة  الفالحيني  من  عدد 
بتمرنا�ست  �سالح  عني  االدارية 
طرف  من  جاد  تدخل  ب�رشورة 
لفتح  بالبالد  القطاع  م�سوؤويل 
املدير  مع  م�ستعجل  حتقيق 
�سالح  بعني  للفالحة  املنتدب  
بح�ستهم  بالتالعب  اتهموه  الذي 

من البيوت البال�ستيكية .
من  بكل  الفالحني  ع�رشات  حمل 
عني �سالح ، اينغر و فقارة الزاوى  
يف ت�رشيح لهم مع يومية »الو�سط 
للم�سالح  املنتدب  املدير    ،  «
عني  املنتدبة  بالوالية  الفالحية 
بالقطاع  العبث  م�سوؤولية  �سالح 
ال�سلطة  ا�ستغالل  عن  ناهيك 
من  املنطقة  بح�سة  للتالعب 
ذهب  حيث   ، البال�ستيكية  البيوت 
حمدثينا اىل ابعد من ذلك عندما 
امل�سوؤول  ذات  على  النار  فتحوا 
البيوت  من  جزء  بتوزيع  واتهموه 
ال  اأ�سخا�ص  لفائدة  البال�ستيكية 
عالقة لهم بالقطاع ، وهو ما اأثار 
لدى فالحي  موجة غ�سب عارمة 
اأ�سواتهم  تعالت  الذين  املنطقة 
جاد  تدخل  ب�رشورة  املطالبة 

و�سخ�سي من طرف وزير الفالحة 
البحري  وال�سيد  الريفية  والتنمية 
القادر  عبد  ال�سيدية  واملوارد 
بوعزقي لفتح حتقيق اإداري معمق 
التجاوزات  مالب�سات  لك�سف 
القطاع  اأدخلت  التي  واخلروقات 
،ناهيك  املظلم  النفق  الفالحي 
وممار�سة  الت�سويف  �سيا�سة  عن 
مع  تتنافى  التي  البريوقراطية 
احلكومة  وتوجيهات  تعليمات 
الرامية لتقدمي الت�سهيالت وتذليل 
خدمة  يف  لراغبني  ال�سعوبات 
التبعية  الإنهاء  الفالحي  القطاع 
تهاوت  الذي  املحروقات  لقطاع 

اأ�سعاره يف البور�سات العاملية .
ومعلوم اأن قطاع الفالحة من بني 
االإدارية  باملقاطعة  القطاعات 
عني �سالح  التي عجز وايل والية 
عن  املنتدب  والوايل  مترنا�ست 
تفكيك طال�سمها رغم التجاوزات 
للعيان  الظاهرة  واخلروقات 
ح�سبما اأفادت به �سكاوى وعرائ�ص 
لل�سلطات  مرفوعة  احتجاجية 
الفالحة  املركزية مبا فيها وزارة 

ح�سب املعلومات املتاحة .
اأحمد باحلاج   

املركزي  امل�ست�سفى  يتخبط 
يف  بورقلة  بو�سياف  حممد 
املتمثلة  النقائ�ص  من  جملة 
عن  ناهيك   ، االخ�سائيني  يف 
متكني  دون  حالت  التي  العراقيل 
اال�ستفادة  من  الب�سيط  املواطن 
بجهازي  الك�سف  خدمات  من 

الراديو وال�سكانري .
الن�سطاء  من  عدد  طالب 
احلقوقيون واجلمعويون بورقلة يف 
ت�رشيحات لهم مع يومية »الو�سط« 
وا�سالح  وال�سكان  ال�سحة  وزير 
ح�سبالوي  خمتار  امل�ست�سفيات  
ب�رشورة التدخل ال�سخ�سي لو�سع 
يتخبط  التي  املهازل  حلجم  حد 
فيها امل�ست�سفى املركزي حممد 
الواحات  بعا�سمة  بو�سياف 
الطبي  التكفل  غياب  ب�سبب 
عن  ،ناهيك  احلرجة  باحلاالت 
النق�ص الفادح يف االخ�سائيني يف 
واالأع�ساب  القلب  طب  جماالت 
فاإن  هوؤالء  نفو�ص  يف  يحز  ومما 
االطباء  من  جمموعة  �سيطرة 
الك�سف  اجهزة  على  واملوظفني 
عدد  حرم  وال�سكانري  بالراديو 

لذات  املرتادين  املواطنني  من 
املرفق ال�سحي من خدماته وهو 
ما ا�سطرهم لدفع تكاليف اجراء 

التحاليل لدى املراكز اخلا�سة .
تعالت  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
ب�رشورة  املطالبة  االأ�سوات 
�سناع  طرف  من  جاد  تدخل 
القرار بالوالية لفتح حتقيق اأمني 
وق�سائي واداري م�ستعجل لك�سف 
حقيقة التجاوزات واخلروقات يف 
انتهاك �سارخ للقطاع ال�سحي وهو 
ما يتنافى مع املاليري املر�سودة 
�سنويا الإ�سالح املنظومة ال�سحية 
بوالية تنام على املاليري و�سكانها 
يف  �سحية  خلدمات  يفتقرون 
ثانية  جهة  من   . امل�ستوى  
املواطنني  اأ�سوات  تعالت  فقد 
مديرية  مقر  اأمام  املحتجني 
رحيل  ب�رشورة  للمطالبة  ال�سحة 
امل�ست�سفى  ومدير  القطاع  مدير 
احتواء  يف  عجزهم  ب�سبب 
الرتاكمات التي كانت وراء تدهور 
بالعا�سمة  ال�سحي  القطاع  واقع 

املركزية للجنوب ال�رشقي .
اأحمد باحلاج 

.      03 اأميار �سابقني ومدير �سابق للجزائرية للمياه مهددون بال�سجن 

تورط وال �سابق بورقلة يف الف�ساد و تبديد املال العام بـ 07 بلديات بورقلة 

اأحمد باحلاج 

الرئا�سة تطالب التعجيل بك�سف 
نتائج التحقيق يف 10 ملفات 

علمت يومية »الو�سط« من م�سادر 
�سكاوى  على  بناءا  موؤكدة،اأنه 
قررت  فقد  احتجاجية  وعرائ�ص 
ايفاد جلنة حتقيق عالية  احلكومة 
ت�سجيل  حقيقة  لتق�سي  امل�ستوى 
و�سناعي  فالحي  م�ستثمر   28
 15 بينهم  من  بالوالية  وهمي 
اأموال  بتحويل  قاموا  م�ستثمر 
ووجهات  اخلارج  نحو  الدولة 
جمهولة ح�سب املعلومات املتاحة 
. و اأ�سافت ذات امل�سادر اأن اللجان 
الوزارية املرتقبة اأن حتل بعا�سمة 
�سهر  نهاية  قبل  ال�رشقي  اجلنوب 
�سبتمرب اجلاري على  اق�سى تقدير 
كل  مع  مو�سعا  حتقيقا  �ستفتح   ،

م�سالح الفالحة ، مديرية ال�سناعة 
على  العاملة  البنوك  و  واملناجم 
حقيقة  لتق�سي  الوالية  تراب 
امل�سجلة  واخلروقات  التجاوزات 
يف  تنفيذيني  م�سوؤولني  بتواطئ 
م�ساريع  اجناز  على  املوافقة 
ا�ستثمارية وهمية مل يظهر لها اأثر 
على اأر�ص الواقع ، يف وقت ال تزال 
ملفات �سباب املنطقة والفالحيني 
االدراج  حبي�سة  البلديات  مبختلف 
اجلهات  نف�ص  من  علم  وح�سبما   ،
بعملية  املعنيني  امل�ستثمرين  فاإن 
التدقيق يف ملفاتهم يتجاوز عددهم 
االجمايل 28 م�ستثمر من بينهم 15 
وردت ب�ساأنهم �سكاوى لدى امل�سالح 

حتويل  بتهمة   املعنية  االأمنية 
منها  امل�ستفاد  القرو�ص  اأموال 
نحو اخلارج ووجهات اأخرى ح�سب 
جانب  اإىل    . املتاحة  املعلومات 
ذلك فقد رفعت قبل �سهر من االأن 
تقرير  املخت�سة  االأمنية  امل�سالح 
و  املركزية  االأمن  مل�سالح  اأ�سود 
م�سوؤوالن  يتهم  املعنية  الوزارات 
تنفيذيان بالت�سرت و ارغام موظفي 
ا�ستثمارات  ملنح  املحلية  االدارة 
من  عدد  لفائدة  �سخمة  مببالغ 
الذي  االأمر  وهو   ، امل�ستثمرين 
ال�سارمة  التعليمات  مع  يتنافى 
ل�رشورة   والرامية  للحكومة 
من  املذكورين  القطاعني  تطهري 

اعادة  و  الوهميني  امل�ستثمرين 
على  العقارية  االأوعية  توزيع 
ا�ستعدادا  االكرث  امل�ستثمرين 
اطار  يف  وذلك  االر�ص  خلدمة 
النهاء  حقيقية  بدائل  عن  البحث 
الذي  املحروقات  لقطاع  التبعية 
تهاوت ا�سعاره يف البور�سات العاملية. 
جدير بالذكر اأن تقارير خا�سة رفعت 
يف  حتمل  اجلمهورية  رئي�ص  لديوان 
 03 بينهم  من  م�سوؤولني   05 طياتها 
على  بالتنازل  متهمون  بلديات  روؤ�ساء 
عقار فالحي بالدينار الرمزي لفائدة 
اأ�سحاب املال والنفوذ وفق ما اأوردته 

م�سادرنا .
 اأحمد باحلاج 

يعاين �سكان حي البخاري ببلدية ب�سكرة 
من م�ساكل الطرقات الرتابية التي نالت 
بعد  الت�سليح  و  احلفر  عمليات  منها 
حيث   ، �سنوات  منذ  معبدة  كانت  اأن 
االأوحال خالل  تغرق تلك امل�سالك يف 
حدث  ما  هو  و   ، اجلوية  التقلبات 
االأخري  االأمطار  بعد  اأيام  من  فعال 

�سكان  اأعرب  باملنطقة.  تهاطلت  التي 
ا�ستيائهم  عن  ال�سعبي  البخاري  حي 
هذه   ، املزرية  ال�سوارع  و�سعية  من 
قرابة  من  مكانها  تراوح  التي  االأخرية 
تهيئة  اإعادة  دون  من  �سنوات  الثالث 
باأن  لـ«الو�سط«  متحدثون  اأكد  حيث   ،
هذه االن�سغاالت قد رفعت اإىل مديرية 

االأ�سغال يف وقت �سابق اإال اأنه ال وجود 
باملنطقة  خا�سة  تهيئة  م�ساريع  الأي 
املواطنني  اغ�سب  مما   ، ال�ساعة  حلد 
كثريا ال�سيما و اأن معاناتهم مع امل�سالك 
خ�سم  يف  و   ، يومية  اأ�سبحت  الرتابية 
الرت�سبات  من  العائالت  تعاين  ذلك 
التي  االأو�ساخ  زيادة على  البيوت  داخل 

 ، هناك  من  املارة  ال�سيارات  تخلفها 
ملنا�سدة  املواطنني  ا�سطر  ما  هو  و 
ال�سلطات املحلية ملعاينة احلي ، الذي 
يتواجد على قربة من ال�سوق ال�سعبي ، 
هذا االأخرية الذي ت�سهد �سوارعه اأي�سا 

حالة مزرية مع االأتربة .
�سيخ مدقن 

على خلفية اح�ساء 28 م�ستثمر فالحي و �سناعي وهمي بالولية 

تعبيد الطرقات و �سبكات ال�سرف ال�سحي على راأ�س القائمة

.          15 م�ستثمر قاموا بتحويل اأموال الدولة نحو وجهات جمهولة 

جلنة وزارية من احلكومة مرتقبة خالل ال�سهر اجلاري بوالية ورقلة

حي البخاري بحاجة ما�سة مل�ساريع تنموية 

الفالحون يطالبون وزير الفالحة 
بالتدخل للتحقيق يف الق�سية 

الراديو وال�سكانري باملعريفة و 
الأخ�سائيني ملن ا�ستطاع اليهم �سبيال 

املدير املنتدب للفالحة بعني �سالح 
متهم بالتالعب بالبيوت البال�ستيكية 

 حتذيرات من ا�ستخراج
  �سهادة وفاة مل�ست�سفى
 حممد بو�سياف بورقلة 

طالبت رئا�سة اجلمهورية موؤخرا جلان التحقيق التابعة للمجل�س العلى للمحا�سبة واملفت�سية العامة 
للمالية اإ�سافة ملجال�س الق�ساء ب�سرورة ايفادها بالنتائج النهائية بعدما وجه لها اأخر انذار ب�سبب التماطل 

يف الك�سف عن نتائج التحقيق يف 10 ملفات ف�ساد بولية ورقلة  ح�سب املعلومات املتاحة .



العمومية  الأ�شغال  وزير  ثمن 
زعالن  الغني  عبد  والنقل 
باتنة  بولية  الثنني  ظهر  بعد 
لإجناز  التطوعية  املبادرة 
الطريق  من  كلم   14 ازدواجية 
بني  الرابط   28 رقم  الوطني 
بلدية  عرب  امل�شيلة  و  باتنة 
باأن  "جديرة  اأنها  مربزا  بريكة 
تفقده  لدى  الوزير  تعمم"واأكد 
لهذا امل�رشوع الذي من املزمع 
اأن ي�شلم يف غ�شون �شهر بتكلفة 
د.ج  مليار   1 ب  قدرت  مالية 
باقي  عن  تختلف  مبادرة  اأنه 
املبادرات الأخرى  التي عرفتها 
العديد من الوليات كونها نفذت 
اأنها  رغم  ال�شفقات  نظام  وفق 
 9 ال  احل�ش�ص  وكل  تطوعية 
مقاولت    9 اإىل  اأ�شندت  التي 
قاربت على النتهاء ويف الآجال 
زعالن  واأ�شاف    . املحددة 
الذي قام بزيارة عمل و تفقد اإىل 
ولية باتنة باأن الهدف من هذه 
ازدواجية  اإجناز  هو  الأ�شغال 
هذا الطريق الوطني من تخوم 
بلدية  اإىل  غاية  امل�شيلة  ولية 
ل�شيما  )باتنة(  التوتة  عني 
اأعلى  قال-  –كما  يعرف  واأنه 
املميتة  املرور  حوادث   ن�شب 
حيث  لل�شاحنات  كثيفة  وحركة 
�شطر  ازدواجية  ت�شجيل  مت 
كلم   17 م�شافة  على  منه  اآخر 
تقدمت  قطاعي  برنامج  �شمن 
الأ�شغال ب�شاأنه حاليا باأكرث من 
24  باملائة. واأو�شح الوزير باأن 
اإجناز ازدواجية الطرق "ي�شاهم 
اإىل حد كبري يف التخفي�ص من 

و90   85 ما بني  املرور  حوادث 
هذا  يف  زعالن  قام  باملائة"و 
تازولت  ببلدية  بو�شع  ال�شياق 
مل�رشوع  الأ�شا�ص  حجر 

ازدواجية  لإجناز  اآخر  تطوعي 
على   31 رقم  الوطني  الطريق 
اإجناز  من  كلم  م�شافة5,5 
العمومية  لالأ�شغال  مقاولتني 
تابعتني للقطاع اخلا�ص و�رشح 
وزير الأ�شغال العمومية و النقل 
مكنته  باتنة  اإىل  زيارته  اأن 
تنفيذ  مدى  على  الوقوف  من 
منذ  املتخذة  القرارات  بع�ص 
زيارته  لدى  اأ�شهر   7 حوايل 
فتح  ومنها  للمنطقة  الأخرية 
لنقل  الثانية  الربية  املحطة 
بعد  باتنة  مبدينة  امل�شافرين 
�شنوات  لعدة  مغلقة  كانت  اأن 
منذ ا�شتالمها وهي الآن تعمل 
وكذا  معترب"  "مردود  وحتقق 
عرب  امل�شافرين  نقل  تدعيم 
ال�شكك احلديدية بقطار من نوع 
"كوراديا" يربط باتنة باجلزائر 
بامل�شيلة  مرورا  العا�شمة 
منذ  اخلدمة  حيز  دخل  الذي 
حمطة  اآخر  وكانت  اأ�شهر  
زعالن  ال�شيد  زيارة  �شمن 
م�رشوع  معاينة  الولية  اإىل 
الطريق  حمول  بني    الربط 
الطريق  حمول  و  ال�شمايل 
التي  باتنة  ملدينة  ال�رشقي 
باإ�رشافه  لهخا  زيارته   ا�شتهل 
لنظام  اخلدمة  حيز  و�شع  على 
اأر عرب  اأم  اأ�ص  الت�شالت جي 
خط ال�شكك احلديدية القرزي 
)ورقلة(  تقرت   - )ق�شنطينة( 
الأورا�ص  عا�شمة  من  انطالقا 
"منوذجية  كتجربة  ذلك  و 
باجلزائر"  نوعها  من  الأوىل 
ال�رشوحات  يف  ورد  ما  ح�شب 
الوكالة  اإطارات  قدمها  التي 
ومتابعة  للدرا�شات  الوطنية 
ال�شكك   ال�شتثمارات يف  اإجناز 

احلديدية.
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املهني  التكوين  مركز  يوا�شل 
حممد  زيان  ال�شهيد  والتمهني 
التح�شري  عملية  احلجل   بعني 
لدورة  التكويني  للدخول 
تكثيف  خالل  من  �شبتمرب2018 
احلمالت الإعالمية والتح�شي�شية 
ل�شتقطاب اأكرب عدد من ال�شباب 
وتالميذ املوؤ�ش�شات التعليمية يف 
من  لنت�شالهم  النهائية  املراحل 
�شهادات  و�شمان  البطالة  �شبح 
خمتلف  يف  مهنية  وموؤهالت 
مدونة  حملتها  التي  التخ�ش�شات 
ومتطلبات  تتما�شى  التي  التكوين 

عامل ال�شغل..
مركز  اأطلق  الإطار  هذا  يف 
التكوين املهني بعني احلجل قافلة 
اإعالمية ح�شب الربنامج امل�شطر 
والدماج  التوجيه  خلية  قبل  من 

املهنيني ا�شتعدادا لدورة �شبتمرب 
�شبتمرب   10 من  متتد  اأين   2018
من  حيث  �شبتمرب,   12 غاية  اإىل 
باأغلب  القافلة  اأن حتط  املنتظر 
برج  : حي  احلجل  البلديات عني 

احلوا�ص قرية اأولد مولهم قرية 
ببلدية  ال�شطح  حي   , احلجرة 
خطوطي  بلدية  هجر�ص,  �شيدي 
ال�شايح  بوطي  بلدية  اجلري,  �شد 
التدابري  خمتلف  �رشح  بهدف   ,

املتعلقة  التحفيزية  والإجراءات 
اجلهات  و�شعتها  التي  بالتكوين 
على  واطالعهم  لل�شباب  الو�شية 
اأهم التخ�ش�شات املهيكلة ح�شب 

احتياجات �شوق العمل 

مركز التكوين ال�سهيد زيان حممد عني احلجل  

خل�سر  بن يو�سف 

قافلة اإعالمية ل�صرح مدونة التخ�ص�صات 

 اأمن تيزي وزو

 م�ستغامن 

�سيدي بلعبا�س

م�ستغامن

حملة حت�صي�صية ل�صائقي املركبات

حجز قرابة 15 األف عد�صة طبية 

15 تدخال للحماية املدنية ب�صبب �صوء االأحوال اجلوية 

الكهرباء تخرج �صكان حي 
ال�صارع " اإىل  "ال�صالم 

حي  �شكان  من  الع�رشات  عرب 
عن  م�شتغامن  ببلدية  "ال�شالم" 
غ�شبهم من النقطاعات املتكررة 
اإىل  باخلروج  الكهربائي  للتيار 
الرابط  الطريق  وقطع  ال�شارع 
بلدية م�شتغامن  بني احلي ومركز 
اأنهم  احلي  �شكان  من  وقال عدد 
يوؤرق  يومي  كابو�ص  من  �شئموا 
يومياتهم وحياتهم وهو النقطاع 
ويقول  الكهربائي  للتيار  املتكرر 
اأحد املواطنني وهو من ممار�شي 
الن�شاط التجاري بحي "ال�شالم " 
انه تعر�ص لالإهانة من قبل احد 
موظفي وكالة �شونلغاز م�شريا اأنه 
اأو  يوجه  اإطار  اأي  لغياب  تفاجئ 
امل�شلحة  اإىل  املواطنني  ير�شد 
املعنية بحل م�شكل النقطاعات 

التي  الكهربائي  للتيار  املتكررة 
حي  جتار  من  الع�رشات  كبدت 
ومالية  مادية  خ�شائر   " "ال�شالم 
منهم  العديد  جعلت  معتربة 
عن  املحليني  امل�شوؤولني  يحمل 
الو�شع  هذا  م�شوؤولية  املوؤ�ش�شة 
واملواطنني  التجار  يتحمل  الذي 
تكاليفه هذا ويفتقر حي "ال�شالم 
" الذي يعد من كربى احياء بلدية 
العمومية  الإنارة  اإىل  م�شتغامن 
انقطاعات  با�شتمرار  ويعرف 
وقد  الكهربائي  للتيار  متكررة 
من   " "احلي  �شكان  طالب 
ال�شلطات الولئية التدخل واإعادة 
العتبار لهم بعد اأن عا�شوا يومني 

يف الظالم.
م.اأمني  

ولية  اأمن  م�شالح  نظمت 
امل�شلحة  يف  ممثلة  وزو  تيزي 
الولئية لالأمن العمومي مكتب 
العامة  والعالقات  الإت�شال 
حملة حت�شي�شية توعوية لفائدة 
فيهم  مبا  املركبات  �شواق 
النارية  الدراجات  اأ�شحاب 
نقاط  خمتلف  م�شتوى  على 
بكامل  والتفتي�ص  املراقبة 
الولية  اأمن  اخت�شا�ص  قطاع 
اأ�رشف  الدوائر  اأمن  فيها  مبا 
عليها اإطارات خمت�شة يف جمال 
الأمن العمومي وقد مت تقدمي 
مل�شتعملي  واإر�شادات  ن�شائح 
ال�شاأن وحثهم  الطريق يف هذا 

والتقيد  ال�شارم  احرتام  على 
املرورية  ال�شالمة  بقواعد 
م�شمون  �رشح  تنقالتهم  اأثناء 
حال  يف  امل�شلطة  العقوبة 

النوع  هذا  من  خمالفة  معاينة 
ويف  املوؤهل  العون  طرف  من 
الدور  اإبراز  مت  نف�شه  ال�شياق 
من  املبذولة  واجلهود  الفعال 

لالأمن  العامة  املديرية  طرف 
اإرهاب  من  للحد  الوطني 
الدائم  وحر�شها  الطرقات 
ثقافة  تر�شيخ  على  وامل�شتمر 
بكل  والعمل  �شليمة  مرورية 
املحافظة على  اأجل  من  عزم 
�شالمة املواطنني يف اأرواحهم 
الطرقات  عرب  وممتلكاتهم 
�شمن  تندرج  احلمالت  هذه 
التي  اجلوارية  الن�شاطات 
الإت�شال  خلية  عليها  ت�رشف 
ولية  باأمن  العامة  والعالقات 
اإىل  تيزي وزو  والهادفة دائما 

تقريب املواطن من �رشطته.
ح- كرمي

متكنت �رشطة احلدود البحرية 
حجز  من  م�شتغامن  ولية  لأمن 
طبية  عد�شة  األف   15 قرابة 
 225 املالية  قيمتها  تتجاوز 
الرئي�شي  باملخرج  دج  مليون 
مل�شتغامن,  التجاري  للميناء 
ال�شلك  هذا  من  علم  ح�شبما 
الأمني وقامت  ف�شيلة ال�رشطة 
الق�شائية التابعة ل�رشطة احلدود 

امل�شدر  ي�شيف  البحرية, 
الأمني, بتوقيف م�شافر مغرتب 
منت  على  وهو  باإ�شبانيا  مقيم 
اأجنبي  برتقيم  �شياحية  مركبة 
وبعد  التجاري.  امليناء  مبخرج 
على  القادمة  املركبة  تفتي�ص 
نقل  تابعة ملتعامل  �شفينة  منت 
بحري اأجنبي للم�شافرين )خط 
العثور  مت  م�شتغامن-فالن�شيا( 

على 15 األف عد�شة طبية تقدر 
قيمتها الجمالية ب 225 مليون 
عرث  كما  اليه.  اأ�شري  كما  دج, 
اأعوان الأمن خالل عملية فح�ص 
املركبة على اأزيد من 180 هاتف 
للهواتف  �شماعات  و170  نقال 
لبطاريات  �شاحن  و250  النقالة 
الهواتف واأجهزة قيا�ص احلرارة 
للمركبات وب�شائع اأخرى, ي�شيف 

توقيف  ومت  امل�شدر  نف�ص 
للم�شلحة  وحتويله  املعني 
الق�شائية  لل�رشطة  الولئية 
يف  بالتحقيقات  �شتقوم  التي 
الب�شائع  �شلمت  كما  الق�شية. 
املحجوزة للجمارك بعد اإخطار 
حمكمة   لدى  اجلمهورية  وكيل 
الإ�شارة  متت  كما  م�شتغامن, 

اإليه.

املدنية  احلماية  م�شالح  �شجلت 
التقلبات  اإثر  بلعبا�ص  �شيدي  بولية 
ليلة  الولية  �شهدتها  التي  اجلوية 
اإزالة  يف  متثلت  تدخال   15 اأم�ص  اأول 
�شيارة  و�شحب  الطريق  من  �شجرتني 

حا�رشتها املياه على م�شتوى الطريق 
الوطني رقم 13 عند بلدية بن ع�شيبة 
من  املياه  امت�شا�ص  عن  ,ف�شال 
بادي�ص  اإبن  ببلدية  م�شكنني  داخل 
الولية  بعا�شمة  اأخرى  م�شاكن  و04 

,هذا  ببلعبا�ص  الولدة  م�شلحة  وكذا 
كما ت�شببت الأمطار يف �شقوط جزئي 
مل�شكن باملدينة ,اأما باقي التدخالت 
فهي عبارة عن تعرف لتجمعات املياه 
 1500 حي  خا�شة  و  الطرقات  عرب 

م�شكــــن .كما جندت احلماية املدنية 
يف  واملادية  الب�رشية  قدراتها  جميع 
على  للحفاظ  التدخالت  هذه  مثل 

الأرواح الب�رشية واملمتلكات
 �س.�سهيب

بريكة بباتنة

 مبادرة تطوعية الإجناز ازدواجية 14  
كلم من الطريق الوطني رقم 28 
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اجتماعات رام اهلل والقاهرة و�شبح العدوان
د.اأحمد ال�سقاقي

الفل�سطينية  الأجندة  تزدحم 
والنقا�سات  باللقاءات 
الواقع  ويعي�ش  ال�سيا�سية، 
�سي�سكل  �سيا�سي  خما�ش  يف 
لكن  املقبلة،  املرحلة  معامل 
ال�سيا�سي  الن�ساط  حمددات 
يف  كالعادة  ت�سري  الفل�سطيني 
اأبو مازن  اجتاهات ل تلتقي. 
يجمع فريقه اخلا�ش يف جل�سة 
م�سرية  ليوا�سل  املركزي 
دوائر  بني  والقفز  التنقل 
التحرير غري املمثلة  منظمة 
للقوى الفل�سطينية، يف عربدة 
ول  م�سبوقة،  غري  �سيا�سية 
ميكن ت�سور اأن هناك من يثق 
بهذه الجتماعات التي تخرج 
ج�سم  من  لتنقلها  بتو�سيات 
اأو  اآخر،  اإطار  اإىل  �سيا�سي 
من جمل�ش اإىل جلنة، وهكذا، 
لهذه  تطبيًقا  ن�سهد  اأن  دون 
ي�سنع  من  وكاأن  التو�سيات، 
اأنها  يدرك  القرارات  هذه 
ال�سياع  م�سارات  يف  �ست�سري 
بعيًدا عن التطبيق اأو التفعيل، 
التن�سيق  ملف  يف  جرى  وما 
الحتالل  كيان  مع  الأمني 

اأو�سح مثال على ذلك.
باجتاه  اهلل  رام  فريق  يذهب 
يفقد  وهو  املركزي  جل�سة 
ال�سيا�سية  القوى  من  مزيًدا 
حتى  منه  جزًءا  كانت  التي 
من  والأخطر  قريب،  وقت 
ذلك اأن هذه اخل�سارة تعني اأن 
حالة التفرد مبنظمة التحرير 
اأكرث  ويف  مك�سوفة،  باتت 
من  لكل  ا�ستفزاًزا  حالتها 
ال�سيا�سي  بالواقع  باله  ي�سغل 
اأ�سواًتا  اإن  بل  الفل�سطيني، 
داخلية من التنظيم ال�سيا�سي 
منظمة  على  هيمنة  الأكرث 
منزعجة  اأ�سبحت  التحرير 
توجهات  من  معلن  ب�سكل 

زعيمها وفريقه اخلا�ش.
�رشعية  مبداأ  يف  احلديث  اإن 

يدفع  املركزي  جل�سة  عقد 
وال�سيا�سي  والوطني  القانوين 
عدم  حجم  من  التعجب  اإىل 
الالمبالة لدى �سانع ال�سيا�سة 
الذي  الفل�سطينية،  الر�سمية 
اخلا�ش  م�ساره  على  ي�سمم 
فيما يخ�ش حتقيق امل�ساحلة 
ذهبت  ما  وين�سف  الوطنية، 
يف  بريوت  حت�سريية  اإليه 
جمل�ش  عقد  اإىل  الذهاب 
الكل  يجمع  وحدوي  وطني 
وت�سكله انتخابات حرة، وكاأن 
امل�ساحلة الفل�سطينية حتقق 
التمكني للجهاز احلكومي من 
قطاع  على  �سيطرته  ب�سط 
املطلوب  اأن  حني  يف  غزة، 
الربنامج  الفرقاء، وبناء  جمع 
كن اجلميع  ال�سيا�سي الذي ميمُ
من مواجهة الحتالل وقانون 

قوميته وترامب و�سفقته.
اإىل  املركزي  جل�سة  تذهب 
مراكمة املزيد من التعقيدات 
التي تت�سبب يف النف�سال عن 
ولي�ش  الوطني،  امل�رشوع 
�ساحة  ل�سنا يف  لأننا  العك�ش، 
لنا  ت�سمح  �سيا�سي  ترف 
من  النتقال  عن  باحلديث 
على  دولة  اإىل  واهية  �سلطة 
الورق؛ ما تعي�ش فيه املدينة 
اجلغرايف  والواقع  املقد�سة 
بال�سفة  ال�ستيطاين  والتمدد 
والعدوان  واحل�سار  املحتلة 
اأننا  يوؤكد  غزة  يف  امل�ستمر 
حماولت  من  نعاين  زلنا  ما 
امل�ستمرة  املفاهيم  خلط 
ال�سابة،  اأجيالنا  اأذهان  يف 
فعن اأي دولة تتحدثون ونحن 
التحرر  معركة  يف  نزال  ل 
اأن  العجب  من  امل�ستمرة؟!، 
ل  ونحن  الوزارة  ن�ستعجل 
منلك ال�سيادة، من املهانة اأن 
نتمرت�ش خلف التمكني ونحن 
جي�ش  ب�ساطري  حتت  نعي�ش 

الحتالل، ح�سب قولهم.
يف املقابل اإن قوى فل�سطينية 
وجتتمع  القاهرة  اإىل  خرجت 

داخل  م�سبقة  نقا�سات  بعد 
من  مزيًدا  تناق�ش  القطاع، 
بالتهدئة  املتعلقة  التفا�سيل 
ح�سب  وامل�ساحلة  واحل�سار 
اأعمالها،  يف  ي�سارك  من 
تفا�سيل  يتابع  من  ويدرك 
والأممي  امل�رشي  اجلهد 
اأن  الإطار  هذا  يف  املبذول 
لتحقيق  حثيثة  حماولت 
من  جوانب  ومعاجلة  تهدئة 
على  املفرو�ش  احل�سار 
اأدنى  اأو  قو�سني  قاب  القطاع 

من اخلروج اإىل العلن.
ما  امل�ستمرة  النقا�سات  هذه 
اأكرب عدد  اأنها جتمع  مييزها 
الفل�سطينية  القوى  ممكن من 
حقيقية  هموًما  وتناق�ش 
اإىل  يدفع  ما  لكن  للواقع، 
ي�سارك  من  جميع  اأن  احلذر 
يف هذا ال�سياق يعلم اأن حالة 
بني  املبا�رشة  غري  التفاو�ش 
اأن  ميكن  والحتالل  حما�ش 
وجبهة  ت�سعيد  اإىل  تنزلق 
خا�سة  حلظة،  اأي  يف  حرب 
لالنفجار،  مهياأة  الأجواء  اأن 
رجالها  قبل  غزة  واأطفال 
هذا  اأن  يدركون  ومقاومتها 
وقد  وغادر  جبان  العدو 
قبل  الت�سعيد  باجتاه  يذهب 
املرور باملحطة النهائية لأي 
على  لذلك  متوقعة،  تهدئة 
لالأطراف  ي�ستجيب  من  كل 
اأن  يدرك  اأن  الو�سيطة 
اإىل  اأ�سافت  العودة  م�سريات 
الفل�سطينية  املقاومة  حزمة 
وهامة،  نوعية  اأبعاًدا 
على  املراهنة  ميكن  ول 
غري  وعود  مقابل  خ�سارتها 
ال�سيا�سية  واحلنكة  حقيقية، 
تقت�سي املحافظة على هذا 
الت�سحيات  وتقدير  اخليار 
امل�سرية  هذه  ذهبت يف  التي 
حتى  الت�سميم  وموا�سلة 
بها  نادت  التي  العودة  حتقيق 
امل�سرية، وهو ما يعني عملًيّا 

زوال الحتالل.

يرف�ش  اأن  املهم  من  كذلك 
يقاي�ش  اأن  الفل�سطيني 
و�سالحه،  بثوابته  احتياجاته 
وميكن القول اإن الثقة باجلهة 
املنظمة مل�سرية العودة تدفع 
اأن الت�سحيات  اإىل الطمئنان 
وبالعك�ش  �سدى،  تذهب  لن 
املقاوم  الفل�سطيني  �سيتمكن 
ال�سيا�سي  الواقع  ك�رش  من 
فر�سه  الحتالل  حاول  الذي 
قبل 30 اآذار املا�سي، مبعنى 
اأهداًفا  حققت  امل�سرية  اأن 
ور�سمت  بها،  نادت  مهمة 
غري  فل�سطينًيّا  توافًقا 
من  اللوحة  وهذه  م�سبوق، 
التوافق والوحدة الوطنية هي 
املطلوبة ملواجهة الحتالل.
خال�سة القول: تذهب رام اهلل 
اإىل جل�سة املركزي، وت�ستقبل 
الف�سائل،  وفود  القاهرة 
ومئات  التكهنات،  وع�رشات 
يف  بلبلة  تخلق  الت�رشيحات 
يف  ثقته  يفقد  الذي  ال�سارع 
حالة  لكن  تدريًجا،  قيادته 
اأن �سوت  اليقني لدى اجلميع 
غزة  اأجواء  يف  وهمية  غارة 
التفكري  اإيقاع  ب�سبط  كفيل 
على  يرتقب  العدو  اأن  باجتاه 
الفر�سة  ويقتن�ش  احلدود، 
املقاوم،  املرابط  ل�رشب 
انتظار  اإىل  يدفعنا  وهذا 
م�سرية  بر�سم  م�ساحلة 

العودة.

غزة تت�سدر مبكًرا 
الدعاية النتخابية 

الإ�سرائيلية

الأحزاب  ت�ستعد  فيما 
خلو�ش  الإ�رشائيلية 
الربملانية  النتخابات 
القادم  العام  اأواخر  للكني�ست 
مقرر،  هو  ملا  وفقا   2019
احلزبية  الإ�سكاليات  فاإن 
بق�سية  اخلا�سة  الداخلية 

اجلي�ش  يف  احلريدمي  جتنيد 
»الإ�رشائيلي«، وبروز خالفات 
احلكومي  الئتالف  داخل 
عقده،  بانفراط  ت�رشع  قد 
بحيث تتم الدعوة لنتخابات 

ت�رشيعية مبكرة.
وبدا وا�سحا اأن غزة والو�سع 
فيها، تهدئة اأو ت�سعيدا، بات 
احلزبية  املزاودات  يت�سدر 
�رشكاء  فيها  مبا  الداخلية، 
احلكومة، ل �سيما من طرف 
حزب البيت اليهودي من جهة، 
وي�رشائيل  الليكود  وحزبي 

بيتنا من جهة اأخرى.
الت�رشيحات  يف  ذلك  جتلى 
الأخرية  الأيام  خرجت  التي 
التهدئة  ملباحثات  الراف�سة 
بداأها  حما�ش،  مع  اجلارية 
التعليم  وزير  بينيت  نفتايل 
اليهودي  البيت  حزب  وزعيم 
اآيليت  الق�ساء  ووزيرة 
هجوما  �سنا  اللذان  �ساكيد، 
احلكومة  رئي�ش  على  لذعا 
بنيامني نتنياهو ووزير احلرب 
ما  باعتبار  ليربمان،  اأفيغدور 
اإليه مع حما�ش،  التو�سل  يتم 
عند  ونزول  لها،  خ�سوعا 

�رشوطها.
ذلك،  عند  الأمر  يتوقف  مل 
ال�ستخبارات  وزير  اإن  بل 
من  وهو  كات�ش،  ي�رشائيل 
رموز حزب الليكود، مل يتوان 
مباحثات  على  التهكم  عن 
التهدئة، غامزا بقناة ليربمان، 
مقرتحه  بقوة  عار�ش  الذي 
مائية  باإن�ساء جزيرة  اخلا�ش 
لقطاع غزة متهيدا لالنف�سال 

عنه نهائيا.
املزاودة  ميدان  يتوقف  مل 
الكوادر  على  وال�ستقطاب 
بل  وال�سيا�سية،  احلزبية 
الإعالم  و�سائل  اإىل  تعداه 
التي  التحليلية  والأو�ساط 
وا�سعة  �سفحات  اأف�سحت 
بث  و�ساعات  �سحفها،  من 
طويلة من قنواتها التلفزيونية 

للتهكم  الإذاعية،  وبراجمها 
على اأداء احلكومة، وما تعتربه 
وخوفا  مواقفها،  يف  تراجعا 
مع  مواجهة  نحو  ذهابها  من 

حما�ش يف غزة.
الأرانب  فيديو  �سكل  رمبا 
وهو  ق�سوة  الأكرث  النموذج 
ي�سبه وزراء املجل�ش الوزاري 
امل�سغر بهم، باعتبارهم جبناء 
املواجهة،  على  قادرين  غري 
ليربمان  ت�سبيه  اإىل  و�سول 
كان  حني  التفاح«  »وزير  باأنه 
�سديروت،  اأ�سواق  يف  يتجول 
و�سف  اإطالق  عن  ف�سال 
من  بدل  ميكروفون«  »م�سرت 
»م�سرت بيتخون«، ويعني بذلك 
اأنه حتول من �سيد الأمن اإىل 
التلفزيونية  ال�سا�سات  �سيد 

واملوؤمترات ال�سحفية.
هكذا حتولت غزة مادة دعائية 
الأو�ساط  يف  مبكرة  انتخابية 
لتبادل  »الإ�رشائيلية«، 
واملزاودة  تارة،  التهامات 
النقاط  وت�سجيل  اأخرى،  تارة 
تارة  البع�ش  بع�سهم  على 
ثالثة، وكلما اقرتب الوقت من 
املبكرة،  النتخابات  اإعالن 
املقرر  موعدها  يف  اأو 
تكون  اأن  املتوقع  فمن  لها، 
ال�سحفية  الأحاديث  جوهر 
يف  احلزبية  واملوؤمترات 

املرحلة املقبلة.
مداولت  تنته  مل  اأخرًيا.. 
بني  ويفرت�ش  بعد،  التهدئة 
الإعالن  يتم  اأن  واآخر،  حني 
كل  �سي�ستل  حينها  عنها، 
على  وينق�ش  �سيفه،  حزبي 
رئي�ش احلكومة ووزير حربه، 
الردع  قوة  �رشبا  باعتبارهما 
الإ�رشائيلية يف مقتل، ومنحا 
التقاط  فر�سة  حما�ش 
ب�سور  م�ستعينني  اأنفا�سها، 
هروب م�ستوطني غالف غزة 
خالل جولة الت�سعيد الأخرية 
ر�سقات  اإطالق  مت  حني 

قذائف املقاومة باجتاهها.



مكتب الأ�ضتاذ بن حادو حممد حم�ضر ق�ضائي لدى دائرة اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء 
اجللفة الهاتف : 50 22 027 92

اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني املادة : -748 750-749 من ق ا م و ا 
نحن الأ�ضتاذ : بن حادو حممد حم�ضر ق�ضائي لدى جمل�س ق�ضاء اجللفة الكائن 

مكتبنا ب�ضارع الأمري عبد القادر بناية 146/49 اجللفة و املوقع اأ�ضفله 

بطلب من ال�سيد : لفائدة ال�سيد )ة( :01/ ورثة املرحوم بن العربي حممد بن م�سعود  و هم :  بن العربي يزيد ، 
حمجوبة، زهرة ، عبد القادر ، فاطنة ، نورة ، �سعدية ، علي يا�سني  ، 02/ ورثة املرحوم بن العربي عبد الباقي :  
بن العربي مراد ، حممد ، رمزي ، نور االميان اأم اخلري ، عمر اإيهاب ، عبد ال�سالم ، اكرام ، �سداد فاطنة بنت عبد 
ال�سالم ، 03/ ورثة املرحومة بن العربي ماما : زريعة م�سعودة ، فريحة ، جميلة ، نعا�س ، عبد القادر ، ر�سيد  ، 
04/ ورثة املرحومة بلخريي خرية ارملة بلعربي ال�سحراوي  : بلخريي عي�سى ، بلقا�سم 05/ زريعة فوزية ال�ساكنني 

)ة( : بحي قناين باجللفة  
�سد ال�سيد )ة( : زريعة عبد الرحمان  

ال�ساكن )ة( : حي احلدائق 96/96 باجللفة  
تنفيذا ملا جاء يف ال�سند التنفيذي للقرار ال�سادر عن جمل�س ق�ساء اجللفة الغرفة: العقارية بتاريخ : 17/01/26 
ق�سية رقم : 16/4164 فهر�س رقم : 17/359 و املمهور بال�سيغة التنفيذية و القا�سي يف منطوقه : )) ...اإفراغ  
احلكم ال�سادر قبل الف�سل يف املو�سوع املوؤرخ يف : 2016/04/21 ، جدول رقم : 16/542 الفهر�س : 16/1558  و 
اعتماد  اخلربة املعدة من اخلبري العقاري �سوية اأحمد املودعة باأمانة �سبط حمكمة اجللفة بتاريخ : 2016/10/20 
، اإيداع رقم : 16/271 ، فهر�س رقم : 16/288 و بالنتيجة الق�ساء مبايلي : بيع قطعة اأر�س ال�ساغرة الواقعة بحي 
بربيح باجللفة ، تنتمي للق�سم 183 ، جمموعة ملكية رقم : 006 ، م�ساحتها 01 هكتار 40 ار و 48 �سنتيار ، م�سمولة 
، يحدها من   11  : رقم  : 2009/02/27 حجم 222  بتاريخ  باجللفة  العقارية  باملحافظة  العقاري امل�سهر  للدفرت 
ال�سمال الطريق املحول اجلزائر – االغواط ، من اجلنوب واد + اأر�س �ساغرة ، من ال�رشق اأر�س �ساغرة و من 
الغرب اأر�س �ساغرة ب�سعر افتتاحي قدره : مئتان و اثنان مليون  و مئتان وواحد و ت�سعون األف و مئتي دينار جزائري  

) 202291200 دج(  بناء على حم�رش اإيداع قائمة �رشوط البيع املوؤرخ يف : 2018/01/24 رقم االإيداع : 2018/02 
 : رقم  حتت   2018/02/22  : يف  املوؤرخ  اجللفة  حمكمة  رئي�س  عن  ال�سادر  البيع  جل�سة  حتديد  االأمر  على  بناءا 

2018/209
بعد  االفتتاحي  ال�سعر  من  ابتداء  مزايد  اأخر  و  اأعلى  ل�سالح  العلني  باملزاد  البيع  يف  �سي�رشع  اأنه  للجمهور  نعلن 
اإنقا�س الع�رش و املقدر : 182.062.080.00 دج  و املحدد يوم : 2018/06/04 و املوؤجلة يوم 2018/07/09 و 
املوؤجلة جلل�سة 2018/10/01 على ال�ساعة الثالثة )15:00( زواال بقاعة اجلل�سات رقم : 01 مبقر املحكمة الكائن 

بحي ال�سعادات اجللفة 
تعيني العقار : بيع قطعة بيع قطعة اأر�س ال�ساغرة الواقعة بحي بربيح باجللفة ، تنتمي للق�سم 183 ، جمموعة ملكية 
رقم : 006 ، م�ساحتها 01 هكتار 40 ار و 48 �سنتيار ، م�سمولة للدفرت العقاري امل�سهر باملحافظة العقارية باجللفة 
بتاريخ : 2009/02/27 حجم 222 رقم : 11 ، يحدها من ال�سمال الطريق املحول اجلزائر – االغواط ، من اجلنوب 
و  الع�رش  اإنقا�س  بعد  افتتاحي  ب�سعر  �ساغرة  اأر�س  الغرب  و من  �ساغرة  اأر�س  ال�رشق  ، من  �ساغرة  اأر�س   + واد 

املقدرة ب : 182.062.080.00 دج  ) مئة واثنان و ثمانون مليون و اثنان و �ستون األف و ثمانون دينار جزائري ( 

�رشوط البيع : اإ�سافة اإىل ال�رشوط الواردة يف قائمة البيع امل�سار اإليها اأعاله فاإن الرا�سي عليه املزاد يتحمل االأعباء 
القانونية مبا فيها دفع حال اإنعقاد اجلل�سة خم�س 5/1 الثمن و امل�ساريف و حقوق املح�رش و الر�سوم امل�ستحقة 
باأمانة �سبط املحكمة فعلى اجلمهور الراغب يف املزايدة  اأيام املوالية لر�سو املزاد  و بدفع املبلغ يف اجل 08 

االإطالع على قائمة �رشوط البيع مبكتب املح�رش الق�سائي املبني اأعاله اأو بكتابة �سبط املحكمة .

مكتب الأ�ضتاذ بن حادو حممد حم�ضر ق�ضائي لدى دائرة اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء 
اجللفة الهاتف : 50 22 027 92

اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني املادة : -748 750-749 من ق ا م و ا 
نحن الأ�ضتاذ : بن حادو حممد حم�ضر ق�ضائي لدى جمل�س ق�ضاء اجللفة الكائن 

مكتبنا ب�ضارع الأمري عبد القادر بناية 146/49 اجللفة و املوقع اأ�ضفله 

بطلب من ال�سيد : لفائدة ال�سيد )ة( : ورثة املرحوم بن م�سيه عبد القادر و هم : 01 / بن م�سيه �سهرزاد بنت 
عبد القادر  ، 02/ بن م�سيه خرية بنت عبد القادر  ، 03/ بن م�سيه بدر الدين حممد بن عبد القادر ، 04/ ورثة 
املرحوم بن م�سيه يو�سف رم�سان بن عبد القادر  ، 05/ بن م�سيه الزهرة ، 06/ بن م�سيه نادية ، 07/ بن م�سيه 

حممد ريا�س  ، 08/ �سويل ولهة  ب�سفتها ولية �رشعية للقا�رش بن م�سيه فاروق بن يو�سف 
ال�ساكنني )ة( : حي بلحر الب�سري عمارة E رقم 92 باجللفة 

م�سيه  بن   /02  ، القادر  عبد  م�سيه  بن  املرحوم  اأرملة  حممد  بنت  اخلري  اأم  �ستوح   /01  : )ة(  ال�سيد  �سد 
ال�سعيد بن عبد القادر 

ال�ساكن )ة( : بحي الفالح بناية 13/550 باجللفة 
 : بتاريخ  العقارية  الغرفة:  اجللفة  ق�ساء  جمل�س  عن  ال�سادر  للقرار  التنفيذي  ال�سند  يف  جاء  ملا  تنفيذا 
17/02/22 ق�سية رقم : 16/1332 فهر�س رقم : 17/209 و املمهور بال�سيغة التنفيذية و القا�سي يف منطوقه 
: )) ...اإفراغ القرارين املوؤرخني على التوايل يف : 2013/06/18 رقم اجلدول : 13/00234 و رقم الفهر�س 
بالنتيجة اال�ستعانة  و   15/00636 : : 15/00368فهر�س رقم  الق�سية  : 2015/06/10 رقم  : 13/00572 و يف 
جزئيا اإىل طلب املرجعني و اعتماد اخلبري بلخريي الطاهر املعني مبوجب القرار ال�سادر يف : 2013/06/18 
رقم اجلدول : 13/00324 رقم الفهر�س : 13/00572 و الق�ساء ببيع العقار حمل النزاع باملزاد العلني ب�سعر 
اإفتتاحي قدره ت�سعة ماليني و اأربعني األف و ثمانون دينار جزائري ) 9.040.080.00 دج ( و تق�سيم املبلغ 

املتح�سل عليه بني الورثة ال�رشعيني كل ح�سب ن�سيبه ال�رشعي ، و رف�س طلب التعوي�س ل�سابق اأوانه 
وحتميل طريف الدعوى امل�ساريف الق�سائية و م�ساريف اخلربة املقدرة بع�رشين األف دج منا�سفة بينهما 

البيع املوؤرخ يف : 2018/01/21 رقم االإيداع : 2018/03 فهر�س رقم  اإيداع قائمة �رشوط  بناء على حم�رش 
 2018/49 :

بناءا على االأمر حتديد جل�سة البيع ال�سادر عن رئي�س حمكمة اجللفة املوؤرخ يف : 2018/02/22 حتت رقم 
2018/210 :

نعلن للجمهور اأنه �سي�رشع يف البيع باملزاد العلني ل�سالح اأعلى و اأخر مزايد ابتداء من ال�سعر االفتتاحي بعد 
اإنقا�س الع�رش و املقدر : 8.136.072.00 دج  )ثمانية ماليني و مائة و �ستة و ثالثون األف و اثنان و �سبعون 
دينار جزائري ( و املحدد يوم : 2018/06/04 و املوؤجلة يوم 2018/07/09 و املوؤجلة جلل�سة 2018/10/01 

على ال�ساعة الثالثة )15:00( زواال بقاعة اجلل�سات رقم : 01 مبقر املحكمة الكائن بحي ال�سعادات اجللفة 
ينتمي  ار و )25( �سنتار  الفالح باجللفة م�ساحته االجمالية )01(  لل�سكن يقع بحي  العقار : حمل معد  تعيني 
للق�سم 155 جزء 110 م�ساحته )125 م2 ( ح�سب الدفرت العقاري رقم : 2299 و مت حتديد ال�سعر االفتتاحي 
بعد اإنقا�س الع�رش و املقدر ب : 8.136.072.00 دج  )ثمانية ماليني و مائة و �ستة و ثالثون األف و اثنان 

و �سبعون دينار جزائري (
�رشوط البيع : اإ�سافة اإىل ال�رشوط الواردة يف قائمة البيع امل�سار اإليها اأعاله فاإن الرا�سي عليه املزاد يتحمل 
و  املح�رش  حقوق  و  امل�ساريف  و  الثمن   5/1 خم�س  اجلل�سة  اإنعقاد  حال  دفع  فيها  مبا  القانونية  االأعباء 
الر�سوم امل�ستحقة و بدفع املبلغ يف اجل 08 اأيام املوالية لر�سو املزاد باأمانة �سبط املحكمة فعلى اجلمهور 
الراغب يف املزايدة االإطالع على قائمة �رشوط البيع مبكتب املح�رش الق�سائي املبني اأعاله اأو بكتابة �سبط 

املحكمة .
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مكتب الأ�ضتاذة   حميدي  جناة حنان ،حم�ضرة ق�ضائية مبحكمة  القليعة
اخت�ضا�س   جمل�س ق�ضاء تيبازة  الكائن مقرها بطريق فوكة القليعة – ال�ضفري- ولية تيبازة

حم�ضر تبليغ حكم ح�ضوري عن طريق الن�ضر
املادة 3/412 من قانون االإجراءات املدنية و االإدارية

لفائدة ال�سيد)ة(  : البنك الوطني اجلزائري وكالة القليعة رمز 441
الكائن مقره)ها( ب : القليعة 

بناءا على ن�س املواد 404 اىل 416 من قانون االإجراءات املدنية و االإدارية و بناءا على احلكم ال�سادر عن حمكمة القليعة   الق�سم 
التجاري / البحري ، بتاريخ  2018/02/13 ، رقم الفهر�س 2018/00958.

بتاريخ  املعني  بلدية  و   2018/08/02 بتاريخ  القليعة  مبحكمة  التعليق  طريق  عن  احل�سوري  احلكم  تبليغ  حم�رش  على  بناءا  و 
2018/08/02

 و بناءا على االأمر بن�رش تبليغ احلكم  بجريدة يومية وطنية ال�سادرة عن ال�سيد رئي�س حمكمة القليعة ، بتاريخ 2018/09/09 ، 
رقم الرتتيب 18/00967.

تطبيقا لن�س املادة 3/412 من قانون االإجراءات املدنية و االإدارية 
نحن االأ�ستاذة حميدي جناة حنان ، حم�رشة الق�سائية مبحكمة القليعة الكائن مقرها بالعنوان املذكور اأعاله 

نبلغ : ال�سيد)ة( : زيتوين اليا�س 
الكائن موطنه )ها( :احلطاطبة 

اأجل  و ميدد  ذاته  ل�سخ�س  ادا مت  التبليغ  تاريخ  ابتداء من   )01( واحد  ب�سهر  باال�ستئناف حمدد  الطعن  اأجل  باأن  )ها(  نعلمه  و 
و  املدنية  االإجراءات  قانون  من   336 املادة  لن�س  ، طبقا  املختار  اأو  احلقيقي  موطنه  اإذا مت يف   )02( �سهرين  اىل  اال�ستئناف 

االإدارية 
طبقا للفقرة الرابعة من املادة 412 التي تن�س على اأنه  : » اذا جتاوزت قيمة االإلزام 500.000،00 دج يجب اأن ين�رش م�سمون عقد 

التبليغ الر�سمي يف جريدة يومية وطنية باإذن من رئي�س املحكمة التي يقع فيها مكان التبليغ و على نفقة الطالب » 
املح�ضرة الق�ضائية  حيث ان مبلغ الدين يقدر ب : 1.165.878،07 دج 
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الإ�سرائيلي

الطيار الذي انت�سر مبفرده على �سالح اجلو "الإ�سرائيلي"!
وجد الطيار الباك�ستاين �سيف اهلل عزام نف�سه وجها لوجه مع �سالح اجلو الإ�سرائيلي يف 5 جوان 1967، وكان حينها م�ست�سارا معارا ل�سالح اجلو 
امللكي الأردين. مل يرتدد املالزم الطيار Saiful Azam الذي تكتب امل�سادر العربية كنيته ب�سيغ خمتلفة هي اأعظم اأو الأعظم اأو عزام، وخا�ض 

غمار احلرب يف عنان ال�سماء، وكان بقعة �سوء يف ظالم النك�سة وتك�سف ماأثرة هذا الطيار الفريدة كما �سرنى، �سفحات اأخرى من�سية بني طيات 
احلربني امل�سرييتني يف تاريخ ال�سراع العربي الإ�سرائيلي، حرب الأيام ال�ستة عام 1967، وحرب اأكتوبر 1973.

�أق�صى  يف  عز�م  �هلل  �صيف  ولد 
يف   ،1941 عام  �لهند  �رشق 
بنغالدي�ش  يف  توجد  منطقة 
باك�صتان  وهي  �حلالية، 
�إىل  و�نتقل  ذلك،  قبل  �ل�رشقية 
�إكمال  بعد  �لغربية  باك�صتان 
�نت�صب  حيث  �لثانوية،  در��صته 
�جلوية  �لقو�ت  �أكادميية  �إىل 
حربيا،  طيار�  و�أ�صبح  هناك، 
عام  �لقتالية  كفاءته  وتعززت 
قاعدة  يف  دورة  بتلقيه   1963
Luke Air Force �لأمريكية 
�لطيار  �أريزونا. موعد هذ�  يف 
�ل�رشق  منطقة  يف  �لتاريخ  مع 
�لأو�صط كان �صيف عام 1967، 
من  �خلام�ش  م�صاء  وحتديد� 
طائر�ت   4 ق�صفت  يونيو، حني 
قاعدة  �إ�رش�ئيلية  حربية 
بعد  �لأردنية،  �جلوية  �ملفرق 
وقت ق�صري من تدمري طائر�ت 
يف  �مل�رشي  �جلو  �صالح 

قو�عدها �جلوية.
�لأول  �لهجوم  موجة  بعد 
�لطيارون  ��صتعد  �ملفاجئ، 
�لأردنيون ومعهم عز�م للمعركة 
ورفاقه  وت�صدى  �لتالية، 
�إحدى  و�أ�صقط  �لثانية  للغارة 
�ملغرية  �لإ�رش�ئيلية  �لطائر�ت 
من  تتمكن  مل  �أخرى  و�أ�صاب 

و�صقطت  قاعدتها  �إىل  �لعودة 
تلك  بعد  "�إ�رش�ئيل"  د�خل 
عز�م  �أر�صل  �جلوية،  �ملعركة 
�إىل  �آخرون  �أردنيون  وطيارون 
�جلوية  �لهجمات  ل�صد  �لعر�ق 
�صارك  حيث  "�لإ�رش�ئيلية"، 
�صد  �لقتال  يف  جنب  �إىل  جنبا 
مع  "�لإ�رش�ئيلي"  �جلو  �صالح 
�رشدم  �إح�صان  �حلربي  �لطيار 
قائد�  بعد  ما  يف  �أ�صبح  �لذي 

ل�صالح �جلو �لأردين.
جنم  ملع  �لعر�ق،  �صماء  وفوق 
من  ومتكن  �لفذ،  �لطيار  هذ� 
�إ�رش�ئيليتني  طائرتني  �إ�صقاط 
�ملرة  هذه  وخرج  مغريتني، 
�حلرب  تلك  من  �صاملا  �أي�صا 
��صمه  بذلك  و�صّجل  �لطاحنة 
للمنطقة  �لع�صكري  �لتاريخ  يف 
مقاتل  طيار  �أول  باعتباره 
�أربع  �إ�صقاط  من  يتمكن 
طائر�ت حربية "�إ�رش�ئيلية" يف 
وهو  فقط،  �صاعة   72 غ�صون 
�أي�صا طيار حربي عمل يف �أربع 
�لباك�صتانية،  هي  جوية  قو�ت 
و�لأردنية و�لعر�قية، و�لبنغالية، 
هندية  طائر�ت  �أ�صقط  وكان 
يف حرب عام 1965 �لالفت �أن 
�أن  توؤكد  �لباك�صتانية  �لتقارير 
عز�م مل يكن �لطيار �لباك�صتاين 

�لوحيد �لذي �صارك يف معارك 
 ،1967 عام  حرب  يف  جوية 
عملو�  �آخرين  طيارين  و�أن 
�لعربية  �جلبهات  خمتلف  يف 
حرب  يف  عز�م  مع  �أ�صقطو� 
 10 عن  يقل  ل  ما  �لنك�صة 
يف  �إ�رش�ئيلية  حربية  طائر�ت 

تلك �ملو�جهات �لع�صيبة.
�إن  �لتقارير  تلك  وتقول 

ت�صم  وحدة  لها  كان  باك�صتان 
طيار�،   16 عن  يقل  ل  ما 
�لأردن  يف  كمتطوعني  خدمو� 
يف  و�لعر�ق  و�صوريا  وم�رش 
وعلى  و1973   1967 حربي 
طيار  �أ�صقط  �ملثال،  �صبيل 
"ميغ  باك�صتاين كان يطري على 
معركة  خالل  �صورية   "21  -
 ،1973 �أكتوبر  حرب  يف  جوية 

ويف  �إ�رش�ئيلية،  مري�ج  طائرة 
�أ�صقط طيار  �مل�رشية  �جلبهة 
على  يطري  كان  �آخر  باك�صتاين 
"ميغ" م�رشية طائرة �إ�رش�ئيلية 

من طر�ز "�إف - 4".
تلك باخت�صار، بع�ش �لإ�صاء�ت 
على تاريخ من�صي مل ينل حقه يف 
�ملنطقة �لعربية، و�إن ذكر على 
فلماما  قدره،  وجاللة  �أهميته 

وعلى عجل �كتملت مهمة هذ� 
�لعربية  �ملنطقة  يف  �لطيار 
باك�صتان  �إىل  عاد   ..1969 عام 
من  قطاعات  قيادة  يف  وعمل 
��صتقلت  وحني  �جلو  �صالح 
�ن�صم   ،1971 عام  بنغالدي�ش 
�إىل �صفوف �صالح �جلو هناك 
حتى عام 1979، تاريخ تقاعده 

عن �خلدمة �لع�صكرية. 

الإلكرتوين القيد  يف  �سالح  رائد  ال�سيخ  متديد  يف  اإ�سرائيلية" تنظر  "حمكمة 

�سحيفة "الغارديان" الربيطانية

جنل بن لدن �ساهر قائد خلية اعتداءات 11 �سبتمرب

�لعليا"  �ملحكمة  تنظر 
�لإ�رش�ئيلية"، يف �لقد�ش �ملحتلة، 
يف طلب �لنيابة �لعامة متديد فرتة 
�لإبقاء على �ل�صيخ ر�ئد �صالح يف 
�لقيد �لإلكرتوين، وذلك بعد حتويله 
ب�رشوط  �ملنزيل  �حلب�ش  �إىل 

م�صددة يف قرية كفر كنا.
وقال ع�صو هيئة �لدفاع عن �ل�صيخ 
يف  زبارقة  خالد  �ملحامي  �صالح، 
�لقانون  "ح�صب  �إنه  له،  ت�رشيح 
"�لإ�رش�ئيلي "عند �عتقال �صخ�ش 
�لقانونية  �لإجر�ء�ت  نهاية  حتى 

لنتهاء  �لأق�صى  �حلد  يكون 
�أنه  و�أ�صاف  �أ�صهر"   9 �ملحاكمة 
ر�ئد  �ل�صيخ  ملف  يخ�ش  "فيما 
�صالح، فقد توجهت �لنيابة �لعامة 
يف �صهر ماي �ملا�صي �إىل �ملحكمة 
�عتقال  فرتة  متديد  بطلب  �لعليا 
�لقانونية  �ملدة  �نتهاء  بعد  �ل�صيخ 
لالعتقال  �لقانون  يف  �مل�رّشحة 
حتى نهاية �لإجر�ء�ت، وقد مّددت 
�لعليا يف حينه �لفرتة �إىل 3 �أ�صهر، 
�صالح  ر�ئد  �ل�صيخ  خاللها  �أحيل 
�لقيد  يف  �ملنزيل  �حلب�ش  �إىل 

�لقانون  بح�صب  وهو  �لإلكرتوين، 
فرتة  وتنتهي  فعلي”  “�عتقال 
�أ�صهر بتاريخ 2018/8/24،  �لثالثة 
مرة  �لعامة  �لنيابة  توجهت  وعليه 
بطلب  �لعليا  �ملحكمة  �إىل  �أخرى 
�ل�صيخ  على  �لإبقاء  فرتة  متديد 

ر�ئد �صالح يف �لقيد �لإلكرتوين".
يف  �ملركزية  �ملحكمة  وكانت 
مدينة حيفا، قد �أحالت �ل�صيخ ر�ئد 
بتاريخ  �ملنزيل  �حلب�ش  �إىل  �صالح 
2018/7/6 يف كفر كنا، بعد �عتقاله 
يف 15 �أوت من �لعام �ملا�صي، من 

منزله يف مدينة �أم �لفحم، وقّدمت 
�صده  �تهام  لئحة  �لعامة  �لنيابة 
فيها  زعمت   ،24.8.2017 بتاريخ 
منها  خمتلفة  خمالفات  �رتكابه 
"�لتحري�ش على �لعنف و�لإرهاب"، 
يف خطب وت�رشيحات له، بالإ�صافة 
منظمة  وتاأييد  بـ"دعم  �تهامه  �إىل 
�لإ�صالمية  حمظورة"، هي �حلركة 
)�ل�صمالية( �لتي كان ير�أ�صها و�لتي 
�ل�صهيونية  �حلكومة  حظرتها 
ما  مبوجب   ،2015/11/17 بتاريخ 
ي�صمى "قانون مكافحة �لإرهاب".

"�لغارديان"  �صحيفة  ت�صتمر 
تفا�صيل  عن  �لك�صف  يف  �لربيطانية 
�لقاعدة  تنظيم  زعيم  عائلة  حياة 
هذه  مركزة  لدن،  بن  �أ�صامة  �ملقتول 
وق�صة  حمزة  جنله  �صرية  على  �ملرة 
�أجرتها  �لتي  �ملقابلة  وبعد  زو�جه 
لدن،  بن  �أم  غامن،  عليا  مع  موؤخر� 
تقرير�  �لثنني  �ليوم  �ل�صحيفة  ن�رشت 
نقلت فيه عن �أحمد وح�صن �لعطا�ش، 
�أن  لدن،  لنب  �ل�صقيقني  غري  �لأخوين 
عطا،  حممد  بابنة  تزوج  حمزة  جنله 
هجمات  نفذت  �لتي  �ملجموعة  قائد 
�ملتحدة.  �لوليات  يف   2001 �صبتمرب 
ونقلت عن �أحمد �لعطا�ش قوله: "لقد 
عطا.  حممد  �بنة  تزوج  �أنه  �صمعنا 

�حلايل،  مكانه  من  متاأكدين  ول�صنا 
ولكن قد يكون يف �أفغان�صتان". ويعتقد 
بن لدن توىل  �أن حمزة  �أحمد وح�صن 
وي�صعى  �لقاعدة،  د�خل  كبري�  من�صبا 
خا�صة  قوة  قتلته  �لذي  لو�لده  للثاأر 
خمبئه  على  دهم  عملية  يف  �أمريكية 
وتقول  �صنو�ت  �صبع  قبل  باك�صتان  يف 
�لذي  �لبن،  لدن  بن  �إن  �ل�صحيفة 
ينظر �إليه على �أنه نائب للزعيم �حلايل 
�لظو�هري،  �أمين  �لقاعدة  لتنظيم 
�صبق و�أن �أ�صدر بيانا يح�ش فيه �أتباع 
ولندن  و��صنطن  قتال  على  �لتنظيم 
�ل�صحيفة  وت�صري  �أبيب  وتل  وباري�ش 
�بن خريية  هو  لدن  بن  �أن حمزة  �إىل 
�صابر، �إحدى زوجات بن لدن �لثالث 

�آباد،  �أبوت  يف  معه  يع�صن  كن  �للو�تي 
قرب قاعدة ع�صكرية باك�صتانية كبرية. 
لدن  بن  زو�ج  فاإن  لل�صحيفة،  ووفقا 
�بنة عطا م�رشية �جلن�صية،   �لبن من 
ي�صكلون  ز�لو�  ما  �صبتمرب  من  ع�رش 
�لقاعدة  تنظيم  يف  �لرئي�صي  �ملحور 
�إرث زعيمه  �لذي و��صل �لتجمع حول 
�ملقتول وذّكرت "�لغارديان" باأن خالد 
�لقاعدة  لزعيم  �لثاين،  �لبن  لدن  بن 
�لأمريكية  �لغارة  يف  قتل  قد  �ل�صابق، 
�أبوت  على جممع بن لدن �ل�صكني يف 
�آباد، كما قتل �بنه �لثالث �صعد يف غارة 
عام  �أفغان�صتان  يف  طيار  بال  بطائرة 
تن�صب  ر�صائل  �أن  �إىل  م�صرية   ،2009
�ملجمع،  يف  عليها  وعرث  لدن  لنب 

خلالفته،  حمزة  يهيئ  كان  �أنه  تو�صح 
ول�صيما بعد مقتل �أخيه �صعد. وتقول 
�ل�صحيفة �إن زوجات بن لدن ومن جنا 
بعد  �ل�صعودية  �إىل  عادو�  �أطفاله  من 
حممد  �ل�صابق  �لعهد  ويل  منحهم  �أن 
�لن�صاء  �أن  م�صيفة  �مللجاأ،  نايف  بن 
على �ت�صال قريب مع �أم بن لدن، �لتي 
نف�صها  �ل�صحيفة  �أكدت يف مقابلة مع 
مع  تو��صل منتظم  �أنها على  �أيام  قبل 
ونقلت  �لناجني،  �لعائلة  �أع�صاء  بقية 
"�لغارديان" عن �لعائلة زعمها �أنها مل 
تت�صل بنب لدن منذ عام 1999 وحتى 
مقتله يف عام 2011، و�أنها مل ت�صمع �أي 
�أخبار عن حمزة بن لدن �أو تتلقى �أي 

ر�صائل منه.

هدم قرية العراقيب للمرة 131 على التوايل

 الحتالل ال�سهيوين 
 هدم 32 من�ساأة

 فل�سطينية  خالل جويلية
�لقد�ش  مركز   �أ�صدره  تقرير  �أفاد 
�لإ�رش�ئيلي  �ل�صاأن  لدر��صات 
و�لفل�صطيني، باأن �صلطات �لحتالل 
�صد  �لعن�رشية  �صيا�صاتها  تو��صل 
�أر��صيهم  وم�صادرة  �لفل�صطينيني، 
و�إخطار �لكثري من �ملن�صاآت بالهدم، 
حيث هدمت خالل �صهر جويلية من 
عام 2018 قر�بة 32  من�صاأة �صكنية 
�ل�صفة  مناطق  خمتلف  يف  وجتارية 

و�لد�خل �لفل�صطيني.
�لعر�قيب  قرية  �لحتالل  هدم  كما 
و�أ�صدرت  �لتو�يل،  على   131 للمرة 
�خلان  جتمع  بهدم  يق�صي  قر�ر�ً 

�لأحمر و�أبو �لنو�ر �لبدوي.
�أن  ر�صده،  خالل  �ملركز  و�أو�صح 
بهدم  �أخطرت  �لحتالل  �صلطات 
و�صادقت  �ملن�صاآت،  ع�رش�ت 
�ل�صكنية  �لوحد�ت  �آلف  بناء  على 
�ل�صتيطانية يف م�صتوطنات �ل�صفة، 
�أر��صي  وجتريف  م�صادرة  بعد 
��صتيطانية  طرق  و�صق  مو�طنني 
تقريره  يف  �ملركز  ،و�أ�صار 
�لحتالل  �إجر�ء�ت  �أن  �لإح�صائي، 
لفل�صطينيني  تعود  من�صاآت  طالت 

وذلك �صمن  �لأخ�رش،  د�خل �خلط 
بهدف  بهم  �لتنكيلية  �صيا�صتها 
�ملركز  مدير  و�أ�صار  تهجريهم.   
�أّن  �إىل  عو�د  �أبو  عماد  �لقد�ش، 
�ل�صهر �حلايل  �لهدم خالل  عمليات 
�ملا�صي  �ل�صهر  �رتفعت مقارنة مع 
على  توّزعا  و�صملت   ،%40 بن�صبة 
�ل�صفة  يف  كافة  �ملحتلة  �ملناطق 
وفيما  �ملحتل،  و�لد�خل  �لغربية 
�أظهرت  فقد  بال�صتيطان  يتعلق 
�رتفاعا  �لأخرى  هي  �لأرقام 
�ليمينية  �ملز�يد�ت  ظل  يف  كبري� 
من  باملزيد  تطالب  �لتي  �لد�خلية، 

�لبناء يف �ل�صفة �لغربية. 
�مل�صهد  �أّن  �إىل  عّو�د  �أبو  ونّبه 
�ل�صتيطاين ومتابعته ي�صهد تر�جعا 
باتت  حيث  �لعام،  �مل�صتوى  على 
متر  �ل�صتيطاين  �لبناء  قر�ر�ت 
وعاملية،  حملية  �صجة  وجود  دون 
�ملعنية  �جلهات  عّو�د  �أبو  وطالب 
ب�رشورة  �لفل�صطينية،  و�ل�صلطة 
لف�صح  �لدولية،  للموؤ�ص�صات  �لتوجه 
ممار�صات �لحتالل، و�إعادة مركزية 

هذه �لق�صية للم�صهد.
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�سجلوا  مليونا  اإجمايل 32.9  من 
فقط  القائمة  وت�سمل  بياناتهم 
الذين  اأحفادهم  اأو  الأ�سخا�ص 
ليلة  منت�سف  حتى  الهند  دخلوا 
24 مار�ص 1971، عندما اأ�سبحت 
وتقول  م�ستقلة،  دولة  بنغالدي�ص 
ال�سلطات اإن الـ 4 ماليني �سخ�ص 
مل  القائمة  من  امل�ستبعدين 
تثبت  وثائق  تقدمي  من  يتمكنوا 
يعي�سون  كانوا  اأ�رسهم  اأو  اأنهم 
التاريخ  ذلك  قبل  البالد  يف 
عاما(   50( احلق«  »عزم  وقال 
باجلي�ص  متقاعد  �سابط  وهو 
تعليقا  لالأنا�سول،  الهندي، 
حملت  التي  امل�سودة  هذه  على 
»هذا  الوطني«:  »ال�سجل  ا�سم 
ميكنني  ل  للغاية.  موؤ�سف  اأمر 
اأتاأمل  اإنني   .. ال�سلوك  قبول هذا 
اأبدا  اأتوقع  »مل  ب�سدة«واأ�ساف 
بعد  فحتى   . اليوم  هذا  اأرى  اأن 
خدمة البالد ملدة 30 عاما ، لن 

يتم ت�سميتي كمواطن هندي!«.
مقيم  وهو  احلق،  عزم  واأو�سح 
دائم يف قرية �سايجاون مبقاطعة 
»هناك  اأ�سام  ولية  يف  كامروب 

من  اأ�سخا�ص  �سبعة  حوايل 
هوؤلء )الذين مل يتم اإدراجهم يف 
امل�سودة( خدموا اجلي�ص الهندي 
مل  ولكن  الهندي  اجلو  �سالح  اأو 
القائمة.  يف  اأ�سماوؤهم  تُذكر 
�سوف نكتب اإىل رئي�ص الهند )رام 
ناث كوفيند(، ب�سبب الت�سكيك يف 

مواطنتنا«.
لعام  القائمة  هذه  جذور  وتعود 
من  �سنوات  اأربع  بعد   ،  1951
الربيطاين  احلكم  عن  ال�ستقالل 
املواطنني  لتمييز   ،  )1947 )عام 
غري  املهاجرين  عن  الهنود 
بنغالدي�ص  حدود  من  ال�رسعيني 
باك�ستان  من  جزًءا  كانت  التي   ،
البنغالية  احلكومة  وو�سفت 
»ق�سية  باأنها  القائمة  م�ساألة 
اأن  وذكرت  الهند  يف  داخلية« 
بامل�ساألة وقال  لها  دكا ل عالقة 
الإعالم  وزير  اإينو،  احلق  ح�سن 
)ويون(  ملحطة  بنغالدي�ص  يف 
الثالثاء  الهندية،  التلفزيونية 
املا�سي: »كل ما يحدث يف ولية 
واأ�ساف  داخلية.«   ق�سية  اآ�سام 
اإثني  نزاع  اأ�سام هي حالة  »ولية 
حكومة  اأن  اإىل  واأ�سار  حم�ص«، 
الق�سية  هذه  ترث  »مل  نيودلهي 
حكومة  اأن  اإينو  اأو�سح  معنا«كما 

اأي  ببدء  مهتمة  »غري  بنغالدي�ص 
ات�سال لأنه ل توجد طريقة قوية 
امل�رسوعة.«   غري  الهجرة  لوقف 
امل�سي  على  الهند  تاأكيد  ومع 
واإخالء  اخلطوة،  هذه  يف  قدما 
تتزايد  م�سوؤوليتها،  بنغالدي�ص 
هذا  م�ستقبل  حول  املخاوف 
املواطنني  من  الهائل  العدد 
الذين �سي�سبحون بال جن�سية، يف 
خيارات  عن  البع�ص  حديث  ظل 
لطردهم  ال�سعي  اأخطرها  لي�ص 

من البالد.
عاما(   38( نوار  بيتامبار  وقال 
يف  الواقعة  دليجان،  مدينة  من 
اجلزء ال�رسقي من اأ�سام،: »عا�ص 
وثائق  قدمنا  لقد  هنا.  اأجدادنا 
ال�ستقالل  قبل  ما  لع�رس  تعود 
�سك يف هذا  ل   ، لذلك   .)1947(
خطاأ  هذا  اأن  اأعتقد  الأمر. 
القائمة.  من  اأخرجني  ب�رسي 
ولكن من املوؤكد اأنني �ساأدرج يف 

القائمة جمددا«.

حرب اأهلية

الهندية  احلكومة  حتّرك  واأثار 
 ، البالد  يف  هائاًل  �سيا�سياً  جدلً 

حيث يخ�سى العديد من الزعماء 
هذه  توؤدي  اأن  من  ال�سيا�سيني 
اأهلية«، تعيد  اإىل »حرب  اخلطوة 
 1983 عام  اأحداث  الأذهان  اإىل 
م�سلحة  ح�سود  لحقت  عندما 
باأ�سلحة بي�ساء الع�رسات وقتلتهم 
امل�سلمني  املهاجرين  طرد  بنية 
بزراعة  ت�ستهر  التي  اآ�سام  يف 
�سكانها  ثلثي  نحو  ويدين  ال�ساي 

بالهندو�سية.
حزب  رئي�ص  �ساه  اأميت  واعترب 
اأن  احلاكم،  جاناتا  بهاراتيا 
ترد  مل  الذين  الأ�سخا�ص  هوؤلء 
اأ�سماوؤهم يف القائمة هم »دخالء« 
جن�سيتهم  اإثبات  يف  ف�سلوا  لأنهم 
الهندية، اإل اأن رئي�ص وزراء ولية 
اآ�سام ال�سابق تارون جوجوي، من 
الهندي،  الوطني  املوؤمتر  حزب 
يف  ثغرات  وجود  عن  حتدث 

م�سودة القائمة.
تكون  اأن  نتوقع  »كنا  واأ�ساف: 
الأخطاء.  من  خالية  امل�سودة 
ولكنني اأعتقد اأن هناك عيوباً يف 
القائمة التي مت الإعالن عنها يف 
30 يوليو املا�سي«، دون مزيد من 
امل�ستبعدون  ويت�سبث  التو�سيح 
الوطني  »ال�سجل  قائمة  من 
اأطلقها  بتطمينات  للمواطنني«، 

م�سوؤولون، بينهم براتيك هاجيال، 
اإن  قال  الذي  امل�سودة،  من�سق 
»ل  اأ�سماوؤهم  تدرج  مل  الذين 
ينبغي اأن يقلقوا«وتابع يف حديثه 
القائمة  لي�ست  »هذه  لالأنا�سول 
م�سودة.  جمرد  هذه  النهائية. 
كبرية.  فر�سا  الأفراد  منح  �سيتم 
واملطالبة  ا�ستمارة  ملء  ميكنهم 
وتقدمي  اأ�سمائهم  با�ستعادة 
اإذا  اعرتا�سات وحتى تو�سيحات 
تقدمي  عملية  الأمر«و�ستبداأ  لزم 
اجلاري  اأوت   30 يف  التظلمات 
وت�ستمر حتى 30 �سبتمرب املقبل 
، وفقا ملا ذكره م�سوؤولون هنود.

حترك »غري مقبول

الإن�سان  حقوق  ن�سطاء  واأدان 
هذا التحرك من جانب احلكومة 
»غري  باأنه  وو�سفوه  الهندية 
اأديجي،  بريندا  مقبول«وقالت 
النا�سطة يف جمال حقوق الإن�سان 
»: »على احلكومة اأن تن�سئ هيئة 
املجتمع  مع  بالتن�سيق  للتظلم 
املحايدة  والكيانات  املدين 
كل  ملراجعة  بالدنا،  داخل  من 
العليا  املحكمة  ا�سم«وذكرت 

الهندية، التي تراقب هذه العملية 
، يف اأمر اأ�سدرته، الثالثاء، اإنه لن 
يتم اتخاذ اأي اإجراء على اأ�سا�ص 

امل�سودة.
واأ�سافت: »يف هذا ال�سدد، تود 
املحكمة اأن ت�سري اإىل اأن ما مت 
ن�رسه هو امل�سودة الكاملة لي�ص 
ذلك  يكون  اأن  ميكن  ول  اإل، 
اأ�سا�ًسا لأي اإجراء من جانب اأية 
ديبا�ص  قال  جهته،  �سلطة«من 
ق�سم  يف  اأ�ستاذ   ، باتات�سارجي 
جامعة  يف  ال�سيا�سية  العلوم 
بحاجة  احلكومة  اإن  اآ�سام، 
»بحذر  الو�سع  التعامل مع  اإىل 
ال�سعب  »من  �سديد«واأ�ساف: 
التعليق على ما �سيحدث لأنه ل 
توجد خطة فيما يتعلق مب�سري 
ا�ستبعادهم  �سيتم  الذين  هوؤلء 
كما  النهائية.«   القائمة  يف 
اأقل  اأن هناك احتمالية  اأو�سح 
املجاورة  بنغالدي�ص  تقبل  باأن 
ا�ستبعادهم  يتم  الذين  اأولئك 
ميكن  ل  اأنه  »اأعتقد  وتابع 
لكن  مكان،  اأي  اإىل  اإعادتهم 
قد يتم حرمانهم من حقوقهم 
حقوقهم  اأو  الت�سويت  يف 

املدنية«.

�سيا�سيون  حمللون  يعتقد 
»حركة  بني  اتفاقاً  اأن  فل�سطينيون 
)حما�ص(  الإ�سالمية«  املقاومة 
قريبا،  النور  يرى  قد  و«اإ�رسائيل«، 
ودولية،  عربية  اأطراف  برعاية 
و�سي�سمل وقف اإطالق النار، مقابل 
ال�سعبة  لالأو�ساع  اإن�سانية«،  »حلول 
التي يحياها ال�سكان يف قطاع غزة 
،من بني تلك الأطراف: م�رس )ممثلة 
بجهاز املخابرات العامة(، ومبعوث 
الأو�سط  لل�رسق  املتحدة  الأمم 

نيكولي ميالدينوف، وقطر. 
حتّدثوا  الذين  املحللون،  وقال 
وكالة  مع  منف�سلة  حوارات  يف 
تدار�ص  يجري  اإنه  الأنا�سول، 
حما�ص  »غرف  داخل  التفاق 
ت�سّم  التي  واجتماعاتها  املغلقة«، 
و�سلوا  والذين  باخلارج  اأع�ساءها 
،ويتفق  املا�سي   اخلمي�ص  غزة، 
»قد  التفاهمات  اأن  على  هوؤلء 
طويلة  هدنة  اإبرام  اإىل  تُف�سي 
حلول  تقدمي  مقابل  بغزة،  الأمد، 
احل�سار  رفع  طريق  على  اإن�سانية 
وتزامنا  كامل«  ب�سكل  القطاع  عن 
داخل  الجتماعات  ا�ستمرار  مع 
املجل�ص  اأع�ساء  عقد  »حما�ص«، 
امل�سغر  الإ�رسائيلي  الوزاري 
املا�سي  الأحد  ظهر  »الكابينيت«، 
، اجتماعا لبحث املقرتح امل�رسي 
مل  اللحظة،  حّتى  ،لكن  للتهدئة 
من  قرارات  اأي  العلن  اإىل  يخرج 
اإبرام  اقرتاب  اإىل  ت�سري  اجلانبني 

ذلك التفاق من عدمه. 
اأي  »حما�ص«  حركة  وترف�ص 

كاماًل  رفعاً  ي�سمل  ل  هدنة  اتفاق 
اإ�رسائيل  تفر�سه  الذي  للح�سار 
 ،2006 عام  منذ  غزة  قطاع  عن 
�سيا�سية،ويف  اأثمان  تقدمي  وبدون 
فوزي  رّحب  املا�سي،  جويلية   2
»حما�ص«،  با�سم  املتحدث  برهوم، 
عن  احل�سار  يرفع  جهد  بـ«كل 
دون  اأهلها  طموحات  ويلبي  غزة، 
اأثمان �سيا�سية« فيما اأكد اإ�سماعيل 
ال�سيا�سي  املكتب  رئي�ص  هنية، 
املا�سي،  ماي   18 يف  للحركة، 
وحقيقية  جادة  »خطوات  وجود 
على طريق رفع احل�سار«، م�سرتطاً 
املحللون  ،ويرى  لقبولها  كليا  رفعه 
اأن العر�ص امل�رسي لتفاق التهدئة 
املحاولت  ا�ستنفاد  بعد  جاء 
بني  الفل�سطينية  امل�ساحلة  لإجناح 
اأنه  كما  و«حما�ص«،  »فتح«  حركتي 
ال�سلطة  يتجاوز  اأن  املحتمل  من 

الفل�سطينية يف وقت التنفيذ. 
بلورة  عن  موؤخرا،  اأنباء  وتُتداول 
لل�رسق  املتحدة  الأمم  مبعوث 
وقطري،  م�رسي  بتوافق  الأو�سط، 
بني  لالأزمة  �ساملة  لت�سوية  مقرتح 
ذلك  ،وياأتي  واإ�رسائيل  »حما�ص« 
على  التوتر  من  اأ�سهر  اأعقاب  يف 
التي  العودة«،  »م�سريات  خلفية 
انطلقت نهاية مار�ص املا�سي، التي 
ا�ست�سهد خاللها نحو مئة وخم�سني 
وفق  الآلف،  واأ�سيب  فل�سطينيا، 

وزارة ال�سحة. 

ماذا يجري بغزة؟ 

اجتمعت  املا�سي،  اخلمي�ص 
»حما�ص«، باأع�ساء مكتبها ال�سيا�سي 
قطاع  داخل  فل�سطني(،  خارج  )من 
غزة للمرة الأوىل، يف توقيت ي�سفه 
تي�سري  ال�سيا�سي  واملحلل  الكاتب 
واحل�سا�ص«  بـ«امللفت  حمي�سن 
الجتماع  جاء  حمي�سن:«  وي�سيف 
باجتاه  الدويل  احلراك  ظل  يف 
الداخلي  الفل�سطيني  احلراك 
)الأحداث امليدانية وم�سرية العودة 
منذ  انطلقت  التي  احل�سار  وك�رس 
ويتزامن  املا�سي(«  مار�ص   30
مع  ال�سيا�سي،  املحلل  وفق  اأي�سا، 
رغبة م�رس بـ«النجاح يف اإدارة ملف 
اعتبار  على  الفل�سطينية؛  الق�سية 
للملف،  مرجعية  نف�سها  ترى  اأنها 

وترف�ص تدخل اأي طرف فيه«. 
اتفاق  عن  احلديث  فاإن  واأخرياً، 
الذي  التاأخر  بعد  جاء  التهدئة 
مع  التعاطي  يف  »فتح«  اأظهرته 
ملف  لتطبيق  امل�رسية  الورقة 
بح�سب  ت�سبب  ما  امل�ساحلة، 
ويعتقد  امللف  ف�سل  اإىل  حمي�سن، 
»حما�ص  على  عر�ست  م�رس  اأن 
اتفاق التهدئة مع »اإ�رسائيل«، قفزاً 
باتت  التي  امل�ساحلة  ملف  على 

م�ستع�سية على النجاح«. 
التهدئة  اتفاق  اأن  حمي�سن  ويرى 
جتاوز  خالله  »�سيتم  »اإ�رسائيل  مع 
الفل�سطينية«،  وال�سلطة  فتح  حركة 
م�سريا اإىل اأن م�رس »حينما ر�سمت 
املعامل الأوىل للتهدئة مع اإ�رسائيل، 
ظل  يف  العملية  تكون  اأن  رغبت 
بغزة«  الفل�سطينية  ال�سلطة  وجود 

وي�ستطرد اأنه »عندما اأدركت م�رس 
ت�سري  )ب�ساأن امل�ساحلة(  الأمور  اأن 
اأخرجت  له،  املخطط  غري  ب�سكل 
على  واقرتحتها  الدرج  من  الورقة 
حما�ص، بعد اأن كانت اأّجلت ذلك«. 

اتفاق التهدئة 

قّدمت  م�رس  اأن  حمي�سن  ويرى 
النقاط  التهدئة  اتفاق  ورقة  يف 
»تلّبي  اأنها  ترى  التي  الأ�سا�سية 
والفل�سطينيني  »اإ�رسائيل«،  مطالب 
يف قطاع غزة«وي�سري اإىل اأن �سقف 
»حما�ص«  و�سعته  الذي  املطالب 
اأن  مو�سحا  ارتفع،  قد  التفاق  يف 
رفعا  الورقة  يف  �ساغت  »م�رس 
زمنية  فرتة  عرب  للح�سار  تدريجيا 
بطلب  رّدت  حما�ص  لكن  معينة« 
بح�سب  مبا�رس،  وب�سكل  كلّيا  رفعه 

حمي�سن. 
حمي�سن،  بح�سب  املقرر،  ومن 
اجلانب  »حما�ص«  حركة  تبلّغ  اأن 
الورقة  على  بردها  امل�رسي 
)املتعلق  لالتفاق  امل�رسية 
،ويعتقد  الثنني  اليوم  بالتهدئة(، 
امل�رسي.  املعلب  يف  »الكرة  اأن 
هل �ستنجح م�رس يف �سياغة نهائية 
وروؤية  حما�ص  ترتيبات  ت�سمل 
اأم  التنفيذ  عملية  لتبداأ  اإ�رسائيل 
مبوقف  يتعلق  وفيما  �ستف�سل؟«  
يرّجح  التفاق،  من  »فتح«  حركة 
لإعاقة  ت�سعى  »قد  اأنها  حمي�سن 
ثني  حماولة  خالل  من  تنفيذه، 
اإ�رسائيل عن التعاطي معه« و�سباح 

ل�سان  على  احلركة  اأعلنت  اأم�ص، 
املكتب  رئي�ص  اجلاغوب،  منري 
التعبئة  مفو�سية  يف  الإعالمي 
التهدئة  لتفاق  رف�سها  والتنظيم، 
عن  ت�سدر  ترتيبات  اأو  نتائج  ولأي 

تلك املفاو�سات. 

الثمن ال�سيا�سي 

ال�سيا�سي  واملحلل  الكاتب 
ال�سّواف،  م�سطفى  الفل�سطيني، 
الوحيد  ال�سيا�سي  الثمن  اأن  يرى 
من  »حما�ص«  �ستدفعه  الذي 
هو  التفاق  على  موافقتها  وراء 
لوكالة  ال�سواف  وي�سيف  »التهدئة« 
الأنا�سول:« كل ما تريد »اإ�رسائيل« 
انتزاعه من حما�ص هو حالة الهدوء 
»الإ�رسائيلي«،  املجتمع  داخل 
وطاملا توفرت فال مانع لديها من 
فتح املعابر والتو�سيع على القطاع« 
ويوؤكد اأن »حما�ص لن تدفع اأي ثمن 
بحالة  اللتزام  غري  اآخر  �سيا�سي 
الهدوء ووقف اإطالق النار« ،ويعتقد 
التفاق  هذا  يف  احلركة  مطلب  اأن 
كامل«،  ب�سكل  احل�سار  رفع  »هو 
بـ«حلول  تقبل  لن  اأنها  اإىل  لفتاً 

تخفيفه«. 
الوقت  يف  ال�سواف  وي�ستبعد 
التهدئة  اتفاقية  طرح  اإعادة  ذاته، 
احلرب  انتهاء  منذ  بها  املعمول 
قطاع  على  اإ�رسائيل  �سّنتها  التي 
اتفاق  ،ويقول:«   2014 �سيف  غزة 
2014 مل يكن جمديا؛ لأن الحتالل 
البنود  حتقيق  يتم  ومل  به  يلتزم  مل 

التي كان يت�سمنها خا�سة املرتبطة 
بالتهدئة كامليناء واملطار« ،واأ�سار 
اإىل اأن »حما�ص« ل تزال يف مرحلة 
»درا�سة التفاق لو�سع النقاط على 
املتعلقة  الق�سايا  بكل  احلروف 

باحل�سار«. 

ملف الأ�سرى 

تنفيذ  يكون  اأن  ال�سواف  وي�ستبعد 
مبلف  مرتبط  التهدئة  اتفاق 
عز  »كتائب  لدى  الأ�رسى  اجلنود 
امل�سلّح  اجلناح  الق�ّسام«،  الدين 

لـ«حما�ص«. 
يف  جنحت  »حما�ص«  اأن  ويعتقد 
»ف�سل املو�سوع عن بقية املوا�سيع 

املطروحة حاليا«. 
حممود  يتفق  ال�سواف،  ومع 
بال�ساأن  املتخ�س�ص  مرداوي، 
ما  اأهم  اإن   « قائاًل  »الإ�رسائيلي«، 
ف�سل  هو  املرحلة  هذه  ل يف  حت�سّ
اأهمها  ومن  بع�سها،  عن  امللفات 
»الإ�رسائيليني«  الأ�رسى  ملف 
،وي�سري يف حوار مع وكالة ، اإىل اأن 
جزءاً  ال�سابق  يف  »كان  الأمر  هذا 
من �سفقة التهدئة، لكّنه بات اليوم 
خارجا متاما« ،وحتتجز »حما�ص«، 
اإ�رسائيليني،  اأربعة   ،2014 عام  منذ 
بينهم جنديان، مل يعرف حتى الآن 
احلركة  ترف�ص  حيث  م�سريهما، 
كانا على  اإذا  تقدمي معلومات عما 
قبل  حتفهما،  لقيا  اأم  احلياة  قيد 
اإطالق احلكومة الإ�رسائيلية �رساح 

معتقلني فل�سطينيني. 

اأثار ا�ستبعاد ال�سلطات الهندية 4 ماليني �سخ�ص يف ولية اآ�سام )�سمال �سرق(، معظمهم من امل�سلمني الناطقني بالبنغالية من م�سودة قائمة باأ�سماء املواطنني الهنود املعرتف بهم 
بالولية، جدل وا�سعا، و�سط خماوف من حرب اأهلية اخلطوة توؤيدها حكومة رئي�ص الوزراء ناريندرا مودي التي يقودها الهندو�ص القوميون ويدور احلديث عن م�سودة قائمة 

باأ�سماء املواطنني الهنود يف ولية اآ�سام، املتاخمة لبنغالدي�ص، والتي ت�سهد توترات اجتماعية وطائفية منذ عقود، اعتمدت فيها ال�سلطات 28.9 مليونا من �سكان الولية.

و�سط خماوف تتعلق مب�سريهم يف  الهند

ي�سمل حلول اإن�سانية لقطاع غزة املحا�سر

م.�ص 

جدل و��سع حول �إلغاء مو�طنة ماليني �مل�سلمني يف منطقة �آ�سام 

تمل« مع »�إ�سر�ئيل«  د�خل غرف »حما�س« �ملغلقة.. �تفاق تهدئة »محُ
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عي�سة ق.

املناف�س  تهديد  على  والعمل 
حيث  باكر،  توقيت  يف  والت�سجيل 
العمري  علي  �سيد  الالعب  جنح 
من زيارة �سباك ت�سكيلة »العقارب« 
ال�سوط  نهاية  على  دقيقتني  قبل 
الأول، بينما �سهدت املباراة حترر 
الوطنية  البطولة  هداف  و�سيف 
املو�سم املن�رصم امني عبيد الذي 
املو�سم  يف  اأهدافه  اأول  �سجل 

باإ�سافة  الفارق  وعمق  احلايل 
الهدف الثاين لت�سكيلة »ال�سيا�سي«، 
ذهب  من  ا�سمه  العمري  و�سجل 
اللقاء  يف  الثنائية  �سجل  بعدما 
اأين اأ�ساف الهدف الثالث بطريقة 
تاألق  �سهدت  مواجهة  يف  رائعة، 
الت�سكيلة  يف  اجلديد  امل�ستقدم 
زيتوين الذي كان �سما قاتال خالل 
من  وا�ستفاد  لعبها  التي  الدقائق 
كانوا  الذين  الأن�سار  ت�سجيع 
حا�رصين بقوة يف مدرجات ملعب 

ال�سهيد حمالوي.
بلخري  الالعب  رفقاء  يركن  ولن   
�رصيعا  عادوا  اأين  الراحة،  اإىل 
خالل  من  التدريبات  جو  اإىل 
اأم�س  عمراين  املدرب  برجمة 
للقاء  ا�ستعداد  تدريبية  ح�سة 
امام  ينتظرهم هذا اجلمعة  الذي 
امل�سيف جمعية مليلة يف مواجهة 
واأنها  خا�سة  الكثري  منها  ينتظر 
يتقا�سمان  فريقني  بني  جتمع 
املركز الثالث يف جدول الرتتيب.

�ضباب ق�ضنطينة ي�ضجل عودة قوية والعمري يتاألقرفقاء بلخري عادوا �سريعا لأجواء التدريبات حت�سريا لتنقل ال�سام

�سجل فريق �سباب ق�سنطينة حامل لقب املو�سم الفارط عودة قوية هذا املو�سم وذلك 
بعد بداية مو�سم م�سطربة وخ�سارة يف اجلولة الفارطة اأمام مولودية بجاية اأدخلت 
ال�سك يف نفو�س الأن�سار، قبل اأن ي�ستعيد اأ�سبال املدرب عبد القادر عمراين اأنف�ساهم 

ويفوزوا بالأداء والنتيجة يف اللقاء الذي جمعهم بال�سيف احتاد بلعبا�س اأين انتهى 
اللقاء لثالثية لهدف ل�سالح الفريق املحلي، وبرز على النهج التكتيكي الذي دخل به 

لعبو »ال�سيا�سي« فر�س املدرب عمراين النمط الهجومي منذ بداية اللقاء

الطاو�سي ي�سرع 
يف الأمور اجلدية 

حت�سبا لتح�سري 
موقعة الوداد

بوقلمونة يتاألق 
بثنائية وينقذ 

الوفاق من 
التعرث جمددا

متكن فريق وفاق �سطيف 
من ت�سجيل عودة قوية يف 
اأول  خا�سها  التي  املباراة 
بلوزداد  �سباب  اأمام  اأم�س 
على  الطاولة  قلب  بعدما 
وحول  العا�سمي  ال�سيف 
التاأخر يف النتيجة اإىل فوز 
بثالثية لهدفني، حيث اأكد 
ر�سيد  املغربي  املدرب 
الطاو�سي تفوقه التكتيكي 
على  الثاين  ال�سوط  يف 
�رصيف  ال�سباب  مدرب 
جنحت  بعدما  الوزاين 
اإ�ستعادة  يف  تغيرياته 
الأمور  لزمام  الوفاق 
اأين  النتيجة،  يف  والعودة 
امل�ستقدم  دخول  كان 
اأبناء  ت�سكيلة  اإىل  اجلديد 
بوقلمونة  الفوارة«  »عني 
بعدما  ما  حد  اإىل  موفق 
الثالث  النقاط  منح 
الأن�سار  واأفرح  للفريق 
اإىل  بقوة  تنقلوا  الذين 
وهو  ماي،  الثامن  ملعب 
يف  هدفني  �سجل  الذي 
كافيني  كانا  الثاين  ال�سوط 
الفريق  اإىل  الفوز  لإهداء 
الذي كان تعرث يف الأ�سبوع 
ميدانه  على  املن�رصم 
بارادو  نادي  واجه  عندما 

واكتفى بالتعادل.
اإدارة  اأقدمت  يف املقابل، 
الرئي�س ح�سان حمار على 
املح�رص  مع  العقد  ف�سخ 
بورزاق  وهيب  البدين 
يف  مهامه  انتهت  الذي 
وانتقل  الفنية  العار�سة 
مع  للعمل  ر�سمية  ب�سفة 
الطاقم الفني لفريق دفاع 

تاجنانت.
يدخل  اأخرى،  جهة  من 
لعبو الوفاق الأمور اجلدية 
من اأجل التح�سري للمباراة 
الهامة التي تنتظرهم اأمام 
املغربي  البي�ساوي  الوداد 
املقبل  اجلمعة  املقررة 
ربع  الدور  ذهاب  حل�ساب 
رابطة  ملناف�سة  النهائي 
حيث  اإفريقيا،  اأبطال 
والطاقم  التعداد  يدرك 
املقابالة  اأهمية  الفني 
حت�سريا  ت�ستوجب  والتي 
النواحي  خمتلف  من 
خا�سة النف�سية حتى يكون 
اأجل  من  يومه  يف  التعداد 
ايجابية  نتيجة  حتقيق 
بت�سهيل  لهم  ت�سمح 
الإياب  مباراة  يف  املهمة 
البي�ساء  الدار  املقررة يف 

املغربية.
عي�سة ق.

البطولة الإفريقية لل�سباحة

دخول موفق لعنا�ضر املنتخب الوطني

بداية  الوطني  املنتخب  اأحرز 
موفقة، بح�سده  خلم�س ميداليات 
من بينها ذهبية واحدة من ن�سيب 
افتتاح   يف  نف�سي  رانيا  املتاألقة 
الإفريقية  البطولة  من   13 الطبعة 
 16 و   10 بني  اجلارية  لل�سباحة 
�سبتمرب مب�سبح 5 جويلية، واأهدت 
نف�سي،  رانيا  اجلزائرية  ال�سباحة 
النفي�س  املعدن  من  ميدالية  اأول 
للجزائر يف هذه املناف�سة القارية 
مرة  لأول  اجلزائر  حتت�سنها  التي 
ب�سيطرتها  وذلك   تاريخها،  يف 
اأربع  400م  �سباق  نهائي  على 
56ثا  4د  قدره  بتوقيت  �سباحات 
96ج متفوقة على �سباحتي منتخب 
جنوب اإفريقيا �سمونتا روندل التي  

نالت الف�سية وجي�سيكا واهلن.
ومتكن الرباعي الن�سوي اجلزائري 
ن�رصين  نف�سي،  رانيا  من  املتكون 
و�سعاد  �سيباراكة  ماجدة  جماهد، 
امليدالية  افتكاك  من  �رصواطي 
م   200 التتابع  �سباق  يف  الف�سية 

 8 بزمن  حرة  �سباحة  مرات  اأربع 
جنوب  فريق  خلف  ج   30 ثا   33 د 
املتوج  ج   89 ثا    29 د   8 اإفريقيا 
املغربي  املنتخب  وقبل  باللقب 
بالربونز،  الفائز  ج   40 ثا   05 د   9
املجمع  �سباحة  حت�سلت  كما 
�سنة   19 جماهد  ن�رصين  البرتويل 
�سباحة  100م  �سباق  برونزية  على 
حرة بتوقيت قدره 58 ثا 09 ج وراء 
افريقيا  ايرن غالكهري من جنوب 
بالذهب  املتوجة  ج    79 ثا   54
ثا   56 ع�سمان  فريدة  وامل�رصية 
80 ج بالف�سة. من جانبها، عجزت 
اأمال مليح يف  ال�سباحة اجلزائرية 
نهائي 50 م على الظهر  بالحتفاظ 
بف�سيتها التي حققتها يف الن�سخة 
حيث   اإفريقيا  بجنوب  الفارطة 
ثا   29 بتوقيت  بالربونزية  اكتفت 
للجنوب  الذهبية  وعادت  ج،   67
ثا   29 غالكهري   ايرن  اإفريقية 
�سميحة  للم�رصية  والف�سية  ج   04
وعادت  ج،   51 ثا   29 حم�سن 

ال�سباحة ذو 24  عاما موؤخرا اإىل 
بعد  واملناف�سة  التدريبات  اأجواء 
اأبعدتها  واإ�سابة  �سحية  وعكة 
ت�سارك  مل  حيث  الأحوا�س،  عن 
فريقها  مع  الوطنية  البطولة  يف 
اأوت  �سهر  البرتويل  املجمع 
العربية  البطولة  وبعدها  الفارط 
الوطني  املنتخب  مع  تون�س  يف 
وحتاول  ا�سرتجاع م�ستواها رويدا 
رويدا، وحقق ال�سباح الواعد عبد 
نتيجة جيدة  �سنة   17 اهلل عرجون 
املف�سل  اخت�سا�سه   نهائي  يف 
الربونزية  بنيله  الظهر  على  50م 
بتوقيت 26 ثا 54 ج خلف العمالق  
توج  الذي  امل�رصي حممد �سامي 
باللقب وجاك قان ويك من جنوب 

اإفريقيا 25 ثا و90 ج.
علي  الوطني  الناخب  واعترب 
من  املحققة  النتائج  معن�رصي 
للغاية،  اإيجابية   عنا�رصه  طرف 
بح�سيلة  را�س  جد  »اأنا  وقال: 
املفاجئ  الغياب  بعد  الأول  اليوم 

بينما ا�ستدعت جلنة الن�سباط رئي�سي 
عنابة و�سعيدة لالمتثال اأمامها

اإق�ضاء جمهور �ضبيبة 
بجاية مباراة واحدة

�سلّطت جلنة الن�سباط التابعة 
القدم  لكرة  املحرتفة  للرابطة 
اجلمهور  من  احلرمان  عقوبة 
ملباراة  بجاية  �سبيبة  لفريق 
التقرير  بناء على  واحدة وذلك 
التي  املباراة  حكم  دونه  الذي 
البجاوية برائد  ال�سبيبة  جمعت 
املن�رصم  الأ�سبوع  نهاية  القبة 
من  اخلام�سة  اجلولة  �سمن 
الثانية،  املحرتفة  الرابطة 
احلكم  تقرير  يف  جاء  حيث 
اأبناء  ت�سكيلة  اأن�سار  اإقدام 
اأر�سية  »ميا قورايا« على ر�سق 
�سد  لفتات  ورفع  امللعب 
الأمر  وهو  ر�سميني  م�سوؤولني 
جلنة  يف  امل�سوؤولني  دفع  الذي 
الفريق  الن�سباط على حرمان 
لقاء  يف  اجلمهور  من  البجاوي 
من  حرمانه  جانب  اإىل  واحد 

التلفزيوين  النقل  بث  حقوق 
اأمام  خا�سها  التي  للمباراة 
العقوبة  وهي  عنابة،  احتاد 
يف  الفريق  ي�ستنفذها  التي 
اجلولة ال�سابعة عندما ي�ستقبل 
�سياق  ويف  ب�سكرة.  احتاد 
الن�سباط  جلنة  وجهت  مت�سل 
فريقي  رئي�سي  اإىل  ا�ستدعاء 
�سعيدة  ومولودية  عنابة  احتاد 
من اأجل الوقوف اأمام اأع�سائها 
يف  اليوم  املقررة  اجلل�سة  يف 
الظهرية من اأجل ال�ستماع اإىل 
اأقوالهما وذلك خلفية التهامات 
املركب  مدير  وجهها  التي 
رئي�س  اإىل  ل�سعيدة  الريا�سي 
احتاد عنابة عبد البا�سط زعيم 
بالعتداء عليه لفظيا وج�سديا 

داخل امللعب.
ع.ق.

 ينما مت تقدمي توقيت لقاء
 عنابة و�سكيكدة اإىل اخلام�سة

تاأجيل مباراة بارادو 
واحلمراوة اإىل 15 �ضبتمرب

لكرة  املحرتفة  الرابطة  اأجلت 
بني  املرتقبة  املباراة  القدم 
ومولودية  بارادو  نادي  فريقي 
ال�ساد�سة  اجلولة  �سمن  وهران 
الأوىل  املحرتفة  الرابطة  من 
24 �ساعة عن موعدها الأ�سلي 
الكروية  الهيئة  اأعادت  بعدما 
اإىل  برجمتها  اإعادة  ببالدنا 
تاريخ 15 �سبتمرب القادم عو�س 
املباراة  جتري  حيث  منه،   14
حمادي  عمر  ملعب  على 
ال�ساعة  من  ابتداء  ببولوغني 
يخو�س  بينما  م�ساء،  ال�سابعة 
الفريقني يف �سنف الرديف لفئة 
اقل من 21 عاما مباراتهما يف 

نف�س اليوم وعلى نف�س امللعب 
والتي تنطلق ابتداء من ال�ساعة 

الرابعة زوال.
هيئة  اأجرت  املقابل،  يف 
مدوار  الكرمي  عبد  الرئي�س 
املباراة  توقيت  على  تغيريا 
التي جتمع فريقي احتاد عنابة 
و�سبيبة �سكيكدة يف قمة اجلولة 
ال�ساد�سة من الرابطة املحرتفة 
الثانية املقررة يف  14 �سبتمرب 
اإىل  قدمته  والذي  املقبل 
عو�س  م�ساء  اخلام�سة  ال�ساعة 
كان مربجما يف  مثلما  ال�سابعة 

وقت �سابق.
ع.ق.
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و�اللتحاق بثالثة فرق عربية �أخرى 
بلوغ  تاأ�شرية  �قتطاع  لها  �شبق 
�الأمر  ويتعلق  �لنهائي  ثمن  �لدور 
�ملريخ  �شطيف،  وفاق  من  بكل 
�ال�شكندري،  و�الحتاد  �ل�شود�ين 
تيريي  �ملدرب  �أ�شبال  يو��شل  �أين 
�لعربية  �ملناف�شة  غمار  فروجي 
رغم  و�إيابا  ذهابا  تفوقو�  بعدما 
�ن�شحاب �ملناف�س �لعر�قي قبل 20 
�الأ�شلي  �لتوقيت  نهاية  دقيقة على 
برتديد  متحججني  للمو�جهة 
جمهور »�شو�شطارة« عبار�ت م�شيئة 
وطائفية وهم �لذين مل يرددو� �شوى 
»�هلل �أكرب �شد�م ح�شني«، وهو �لرد 
وجه  على  �ل�شفعة  مثل  جاء  �لذي 
�لذين  �لعر�قي  �لنادي  �أفر�د 
بعد  و�هية  بادعاء�ت  حتججو� 

ف�شلهم على �أر�شية �مليد�ن.

اإدارة القوة اجلوية 
ت�سكو ر�سميا احتاد 

اجلزائر

�جلوية  �لقوة  نادي  �إد�رة  قّدمت 
ر�شمية  �شكوى  �م�س  �أول  �لعر�قي 
لكرة  �لعربي  �الحتاد  طاولة  على 

من  له  تعّر�شت  ما  ب�شان  �لقدم 
ح�شبها،  وطائفية  م�شيئة  عبار�ت 
خالله  من  تربر  ملفا  وو�شعت 
�الأ�شباب �لتي دفعتها �إىل �الن�شحاب 
 70 �لدقيقة  �مللعب يف  �أر�شية  من 
من �للقاء، و�أ�شدر �الحتاد �لعر�قي 
لكرة �لقدم بيانا يرف�س من خاللها 
ملعب  على  بالده  ملمثل  وقع  ما 
بتقدمي  وطالب  ح�شبه،  بولوغني 
�حتاد  �إد�رة  م�شوؤويل  من  �العتذ�ر 
�إىل  �جلز�ئرية  و�الحتادية  �جلز�ئر 
على  قا�شية  عقوبة  ت�شليط  جانب 
حقهم  ال�شرتجاع  �لفريق  جمهور 

ح�شبه.
�ل�شكوى  �لعربي  �الحتاد  ويدر�س 
�لتي و�شعها م�شريو �لنادي �لعر�قي 
�لعقوبات  يك�شف  �أن  ينتظر  �أين 
ينتظر  و�لتي  �ملقبلة  �الأيام  خالل 
�أن ت�شمل �لفريقني رغم �أن �لفريق 
عقوبة  لت�شليط  مر�شح  �لعر�قي 
من  �ن�شحابه  بعد  عليه  قا�شية 
ت�شل  �أن  ي�شتبعد  ال  فيما  �للقاء، 
�جلز�ئر  �حتاد  على  �لعقوبات 
�إق�شاء �جلمهور من ح�شور مبار�ة 
�ملناف�شة  يف  للفريق  �الأقل  على 

�لعربية.

�سرار: النادي العراقي 

برر اإخفاقه ريا�سيا 
باإدعاءات باطلة

�حتاد  لفريق  �لعام  �ملدير  رّد 
�جلز�ئر على �الدعاء�ت �لتي �أطلقها 
م�شوؤولو نادي �لقوة �جلوية �لعر�قي 
من طرف  لالإ�شاءة  تعر�شهم  ب�شاأن 
جماهري �لنادي خالل �ملقابلة �لتي 
�ملن�رصم  �الأحد  �لفريقني  جمعت 
�شمن �لدور �ل�شاد�س ع�رص للبطولة 
�رص�ر  �شّدد  حيث  لالأندية،  �لعربية 
�لعر�قي  �لنادي  وفد  م�شوؤويل  �أن 
لها  �أ�شا�س  ال  باتهامات  حتججو� 
�إىل  تعر�شهم  ب�شاأن  �ل�شحة  من 
�الأمر  �أن  رغم  عن�رصية  هتافات 
�الحتاد  جمهور  �شيحات  يعدو  ال 
»�هلل �أكرب �شد�م ح�شني«، و�الأمر ال 
�الطاحة  يف  �إخفاقهم  تربير  يعدو 
�أر�شية  على  كرويا  �جلز�ئر  باحتاد 

�مليد�ن.
ت�رصيحات  يف  �رص�ر  و�أ�شاف 
تلفزيونية �أن �لوفد �لعر�قي �خذ يف 
�ختالق �الأعذ�ر فقط عندما وجد 
ريتم  نف�شه غري قادر على م�شايرة 
مو�شحا  �لعا�شمي،  �لنادي  لعب 
�لقوة  مناف�شهم  على  فازو�  �أنهم 
�لدور  �إىل  وتاأهلهم  ريا�شيا  �جلوية 
�ن  م�شري�  م�شتحق،  �لنهائي  ثمن 

طيبة  �لعر�قية  �جلز�ئرية  �لعالقة 
�إىل  �الأمور  جر  عدم  مطالبا  جد�، 
وحتويل  �لريا�شي  نطاقها  خارج 
�رص�ر  ود�فع  �ل�شيا�شة،  �إىل  �الأمر 
�أو�شح  عندما  فريقه  جمهور  على 
باأغنية  �لهتاف  يعدو  ال  �الأمر  �أن 
نادي  وعلى  �شيا�شي  هدف  دون 
تهويل  عن  �لتوقف  �جلوية  �لقوة 

�الأمر وتربير ف�شله كرويا.

الوفد يتنقل اليوم اإىل 
م�سر 

�جلز�ئر  �حتاد  فريق  وفد  يتوجه 
�ليوم �إىل مدينة بور �شعيد �مل�رصية 
�لتي  للمو�جهة  �لتح�شري  �أجل  من 
�أمام  �ملقبل  �الأحد  تنتظرهم 
�لنادي �مل�رصي �لبور�شعيدي �شمن 
لكاأ�س  �لنهائي  ربع  �لدور  ذهاب 
�لطاقم  �أم�س  ك�شف  حيث  �لكاف، 
�لفرن�شي  �ملدرب  بقيادة  �لفني 
�لالعبني  قائمة  فروجيه  تيريي 
وخو�س  م�رص  �إىل  بالتنقل  �ملعنية 
ي�شتهدف خاللها  و�لتي  �ملو�جهة، 
�لعودة  �جلز�ئرية  �لكرة  ممثل 
مهمتهم  لت�شهيل  �لتاأ�شرية  بن�شف 
للدور �ملربع  �لتاأهل  �قتطاع  ب�شاأن 

�لذهبي من �ملناف�شة �لقارية.

يدر�س �سكوى القوة اجلوية والك�سف عن العقوبات خالل الأيام املقبلة

االحتاد العربي يوؤهل احتاد اجلزائر لثمن نهائي البطولة العربية
اأعلن الحتاد العربي لكرة القدم التاأهل ر�سميا لفريق احتاد اجلزائر اإىل الدور ثمن النهائي للبطولة 

العربية لالأندية بعد الفوز الذي حققه ذهابا واإيابا على ح�ساب نادي القوة اجلوية العراقي، اأين انت�سر 
يف كربالء بهدف وحيد من توقيع حميو�س، قبل ان يجدد النت�سار يف الإياب على ملعبه بثنائية نظيفة 
من توقيع مفتاح وهدف �سد مرمى املناف�س، اأين ن�سرت الهيئة الكروية العربية بيانا اأم�س على موقعها 

الإلكرتوين اأكدت خالله عبور النادي العا�سمي الدور الأول من املناف�سة العربية 

الفاف تعلن تاريخ اإجرائها يف 12 اأكتوبر املقبل

اخل�ضر يعودون اإىل ت�ضاكر 
ابتداء من مواجهة البنني

 ي�سرع يف مهامه ابتداء 
من كال�سيكو �سبيبة القبائل

�ضايفي مدربا جديدا 
ملولودية اجلزائر

عودته  �لوطني  �لفريق  ي�شجل 
جمدد� �إىل ملعب م�شطفى ت�شاكر 
بعدما  ر�شمية  وب�شفة  بالبليدة 
�بتعد عن معقله �لذي تعود �للعب 
�ل�شابق  �لرئي�س  عهد  منذ  عليه 
�لقدم  لكرة  �جلز�ئرية  لالحتادية 
�أف�شل  فيه  وحقق  رور�وة  حممد 
�إىل  �لتاأهل  ر�أ�شها  على  �لنتائج 
�لعامل  لكاأ�س  متتاليتني  طبعتني 
�إفريقيا  بجنوب  و2014   2010
حيث  �لتو�يل،  على  و�لرب�زيل 
�أعلنت �لفاف عرب موقعها �لر�شمي 
�الجتماعي  �لتو��شل  موقع  على 
�ملبار�ة  موعد  عن  »تويرت«  
�ملنتخب  تنتظر  �لتي  �ملقبلة 
�جلولة  �شمن  �لبنني  �مام  �لوطني 
�لثالثة من �لت�شفيات �ملوؤهلة �إىل 
كاأ�س �إفريقيا لالأمم �ملقررة �لعام 
جتري  حيث  بالكامريون،  �ملقبل 
�أكتوبر   12 تاريخ  يف  �ملقابلة 
�بتد�ء  ت�شاكر  ملعب  على  �ملقبل 
من �ل�شاعة �لثامنة و�لن�شف ليال، 
�خل�رص  يجعل  �لذي  �الأمر  وهو 
�الأيام �جلميلة  �لعهد مع  يجددون 
على  ي�شهد  �لذي  ت�شاكر  مللعب 

خالل  للخ�رص  �الأوقات  �أف�شل 
�الأعو�م �الأخرية.

جمال  �لوطني  �لناخب  وكان 
جمدد�  �لعودة  قرر  بلما�شي 
منذ  ت�شاكر  مبلعب  و�ال�شتقبال 
�لفنية  �لعار�شة  ر�أ�س  على  تعيينه 
�ملن�رصم،  �أوت  �شهر  �لوطنية 
��شتقبال  على  �خل�رص  تعود  حيث 
�الأخرية  �لفرتة  خالل  مناف�شيهم 
و�ل�شهيد  جويلية   5 ملعبي  بني  ما 
يعود  بينما   ، بق�شنطينة  حمالوي 
�آخر ظهور لرفقاء �لالعب �لدويل 
على  بر�هيمي  يا�شني  �جلز�ئري  
عام  من  �أكرث  �إىل  ت�شاكر  �أر�شية 
وبال�شبط يف تاريخ 11 جو�ن 2017 
مبارياتهم  �آخر  خا�شو�  عندما 
�جلولة  �شمن  �لطوغو  �أمام  عليه 
»�لكان«  لت�شفيات  �الفتتاحية 
�ل�شابق  �ملدرب  عهد  يف  �ملقبلة 
وفازو�  �ألكار�ز  لوكا�س  �ال�شباين 
�لالعب  �شجله  وحيد  بهدف 
عن  ��شتبعد  �لذي  هني  �شفيان 
خالل  لبلما�شي  �الأوىل  �لقائمة 

�لتح�شري ملو�جهة غامبيا.
عي�سة ق.

�جلز�ئر  مولودية  �إد�رة  عّينت 
رفيق �شايفي مدربا للفريق خالل 
�لفرتة �ملقبلة من �ملو�شم �لكروي 
�ملدير  متّكن  حيث  �جلاري، 
�لريا�شي كمال قا�شي �ل�شعيد من 
�قناع �لالعب �ل�شابق للفريق من 
للنادي  �لفنية  �لعار�شة  �أجل تويل 
�لعا�شمي و�لذي بقي �شاغر� منذ 
برنارد  �ملدرب  مع  �لعقد  ف�شخ 
�لتاأهل  يف  ف�شله  عقب  كازوين 
�إفريقيا،  �أبطال  ر�بطة  مبناف�شة 
��شتغل  �لذي  �شايفي  خلفه  �أين 
�لفارط  �ملو�شم  له  م�شاعد� 
ويرحل  �ملن�شفة  يرمي  �أن  قبل 
�لتفاهم  �شوء  بعد  بنهاية �ملو�شم 
�إد�رة  وقررت  �لرجلني،  بني 

�شايفي  يف  �لثقة  و�شع  »�لعميد« 
مع  مفاو�شاتها  يف  ف�شلت  بعدما 
من  �الأجانب  �ملدربني  من  عدد 
ر�أ�س  على   �أحدهم  تعيني  �جل 
حيث  للنادي،  �لفنية  �لعار�شة 
موؤقتا  مدربا  �شايفي  �شيكون 
جتدد  �أن  �مل�شتبعد  غري  ومن 
�الإد�رة �لثقة يف خدماته ويو��شل 
مهامه �إىل نهاية �ملو�شم �جلاري 
مع  �يجابية  نتائج  حقق  حال  يف 
ي�رصع  �شوف  �لذي  وهو  �لت�شكيلة 
يف مهامه ب�شفة ر�شمية �بتد�ء من 
�شبيبة  �أمام  �ملنتظر  �لكال�شيكو 
�ملقبل  �ل�شبت  و�ملربمج  �لقبائل 

على ملعب 5 جويلية.
ع.ق.

الكاف يجتمع ب�سرك ال�سيخ و�سحب 

التنظيم من الكامريون غري م�ستبعد

حتديد م�ضري مكان تنظيم الكان 
املقبلة نهاية هذا ال�ضهر

لالأمم  �إفريقيا  كاأ�س  دورة  تنظيم  م�شري  ب�شاأن  غمو�شا  �الأمور  تتو��شل 

�ملقررة �لعام �ملقبل بالكامريون و�لتي ت�شهد �أغال �إعادة ترميم �ملالعب 

وبناء �أخرى جديدة تاأخر� كبري�ن �شبق لرئي�س �الحتاد �الإفريقي لكرة �لقدم 

�إمكانية  �الأبو�ب مفتوحة حول  �نتقاد�ت الذعة وترك  �أحمد �حمد توجيه 

تنظيمها  و�شحب  �آخر  بلد  نحو  �لكروية  �لقارية  �ملناف�شة  تنظيم  حتويل 

من �لكامريون، حيث برجمت �لكاف �جتماعا نهاية �شهر �شبتمرب �جلاري 

مبدينة �رصم �ل�شيخ من �أجل �لف�شل يف تنظيم دورة »�لكان« �ملقبلة و�حل�شم 

برتكها على �الأر��شي �لكامريونية �أو �شحب �لتنظيم ومنحه �إىل بلد �آخر.

من  �لكروي  �لعر�س  تنظيم  �شحب  نحو  كبرية  بن�شبة  �ملوؤ�رص�ت  وتتوجه 

�لكامريون ومنح �إىل بلد �آخر قد يكون بن�شبة كبرية �ملغرب من �أجل تنظيمه 

على �ملالعب �ملغربية، خا�شة بعدما �أ�شبحت �ملغرب متلك نفوذ� وقوة 
كبريين د�خل �الحتاد �لقاري للعبة.

ع.ق.

يعود اأمام جوفنتو�س اأو ليفربول

جاهزية غوالم تريح اأنت�ضيلوتي
خالل  ر�ئعا  وجها  غوالم  فوزي  �جلز�ئري  �لدويل  �لالعب  �الندماج يقدم  بعد  �اليطايل  نابويل  فريقه  مع  يخو�شها  �لتي  �الإ�شابة �لتدريبات  من  �لتعايف  عقب  عادية  ب�شورة  �جلماعية  �لتدريبات  وجاهزيته �أن �لظهري �الأي�رص للخ�رص �أثبت جاهزيته للعودة �رصيعا �إىل خو�س ع�رصة ��شهر كاملة، حيث ك�شفت �أم�س �لتقارير �الإعالمية �اليطالية �لتي كان يعاين منها على م�شتوى �لركبة و�أبعدته عن �مليادين مدة يف  �أبانها  �لتي  �ال�شتعد�د�ت  خالل  من  وذلك  نادي �جلنوب �أح�شن ظهري �ي�رص يف �لدوري �اليطايل وهو �لذي يعول عليه كثري� نف�س �مل�شدر فاإن �ملدرب كارلو �أنت�شيلوتي �أعرب عن �رتياحه لعودة �لبدنية و�لفنية �لتي جتعله مر�شحا ملد�عبة �لكرة جمدد�، وح�شب �ملناف�شة  ت�شكيلة  �لذي ميلكه يف �شفوف  �لكبري  للوزن  �يتيان بالنظر  �شانت  نادي  ي�شجل خريج  �أن  �مل�شتبعد  ومن غري  �و �اليطايل،  �شبتمرب   29 يف  �ملقررة  جوفنتو�س  �أمام  �ملناف�شة  �إىل  �أكتوبر �لد�خل �شمن دور جمموعات عودته  ليفربول �الجنليزي يف �لثالث 

ر�بطة �أبطال �أوروبا.
ع.ق. 



تق�سيم تركة كري�ستيانو يف ريال مدريد
ك�سفت تقارير �سحفية اأن عديد من الالعبني ا�ستفادوا من رحيل الربتغايل كري�ستيانو رونالدو 
عن ريال مدريد �سوب جوفنتو�س خالل فرتة االنتقاالت ال�سيفية املا�سية، واأو�سحت �سحيفة 
ل�رضبات  املنفذ  بات  بعدما  االأول  امل�ستفيد  هو  رامو�س  �سريجيو  امللكي  مدافع  اأن  »ماركا« 
رامو�س  فاإن  اجلزاء،  لركالت  باالإ�سافة  اأنه  واأ�سافت  املو�سم،  هذا  اأهداف   3 و�سجل  اجلزاء، 
اأخذ املكان الذي كان رونالدو ي�ستخدمه الأ�رضته يف ملعب �سانتياغو برنابيو. ووا�سلت اأن كرمي 
املو�سم  رونالدو يف  دور  كان  ومار�سيلو وهذا  رامو�س  بعد  للفريق  الثالث  القائد  اأ�سبح  بنزمية 
ا  اأي�سً واأخذ  بداية املباريات،  اأر�سية امللعب قبل  اإىل  اآخر العب يخرج  بات  اأنه  املا�سي، كما 
مكان الربتغايل بجانب كا�سيمريو يف �سورة الفريق الر�سمية قبل اللقاءات، وتابعت اأنه بعد مغادرة 
اأر�س  اأعلى راتب يف الفريق وهو حاليا يظهر على  اأ�سبح غاريث بيل الالعب �ساحب  رونالدو 
امللعب اأنه ي�ستحق هذه املكانة، واأ�سارت اأن قمي�س رونالدو الرقم 7، اأ�سبح من ن�سيب الوافد 
اجلديد ماريانو دياز، باالإ�سافة اإىل اأن املعد البدين للفريق هو ال�سخ�س الذي يجل�س يف املقعد 
املخ�س�س لرونالدو يف حافلة امللكي االآن، ونوهت باأن العبي ريال مدريد �سيكونون دائماً يف 
اأ�سبح  االأف�سل كما  الفوز بجائزة  لوكا مودريت�س  الفردية، و�سيحاول  لتحقيق اجلوائز  املقدمة 
اأ�سين�سيو املكمل  اأ�سبح  »BBA«، حيث  اأ�سبحت   »BBC« باأن  واأمتت  اأوروبا،  اأف�سل العب يف 

الهجومي ملثلث ريال مدريد مع بيل وبنزمية.

دفعة قوية لروما قبل موقعة الريال
تلقى نادي روما االإيطايل دفعة قوية قبل مواجهة ريال مدريد االأ�سبوع املقبل، يف اجلولة االأوىل 
اأوروبا، ووفًقا ملوقع »كالت�سيو مريكاتو«، فاإن ثالثي  اأبطال  من دور املجموعات ببطولة دوري 
الذئاب األي�ساندرو فلورينزي، دييغو بريوتي واأنطونيو مريانتي اقرتب من العودة اإىل التدريب مع 
املجموعة ا�ستعداًدا للمواجهات املقبلة يف الدوري االإيطايل ودوري اأبطال اأوروبا، واأ�سار اإىل اأن 
اأوزيبيو دي فران�سي�سكو مدرب روما، قد ي�ستعيد خدمات الثالثي خالل مباراة الفريق املقبلة 

اأمام كييفو فريونا �سمن مناف�سات اجلولة الرابعة بالدوري االإيطايل.

تركيا تقتن�ص فوزًا مثريًا من ال�سويد
بهدفني  تخلفه  قلب خالله  االأر�س  اأ�سحاب  على  مثري  بفوز  ال�سويد  من  الرتكي  املنتخب  عاد 
على  متناوله  يف  كان  بفوز  ال�سويد  منتخب  وفرط   ،2-3 القاتل  الوقت  يف  انت�سار  اإىل  نظيفني 
نظريه الرتكي بعدما تقدم بهدفني نظيفني، و�سقط يف الوقت القاتل 2-3 يف اجلولة الثانية من 
كي�سي  اإيزاك  و�سجل  االأوروبية،  االأمم  دوري  من  الثاين  للم�ستوى  الثانية  املجموعة  مناف�سات 
وخا�ست  ثنائية،  اأكبابا  واإميري  اأوغلو  جالهان  وهاكان  ال�سويد،  كالي�سون هديف  وفيكتور  ثيلني 
ال�سويد التي خرجت من ربع نهائي مونديال 2018 بخ�سارتها اأمام اجنلرتا 0-2، مباراتها االأوىل 
يف امل�سابقة القارية اجلديدة، فيما خ�رضت تركيا يف اجلولة االأوىل اأمام رو�سيا التي ا�سرتاحت 

يف هذه اجلولة.
و�سيطر االأتراك على جمريات اللعب يف بداية اللقاء، وحا�رضوا ال�سويديني يف منطقتهم، فيما 
متيز اأداء اأ�سحاب االأر�س بالتحفظ فوجدوا �سعوبة كبرية يف بناء الهجمات، وحتولت ال�سيطرة 
من ال�سفة الرتكية اإىل ال�سويدية �رضيعاً وبقوة، وانفرد ماركو�س بريغ باحلار�س الرتكي الذي خرج 
وافتتح  الت�سجيل،  افتتاح  االأر�س من فر�سة  اأ�سحاب  برباعة حارماً  االنفراد  من مرماه وقطع 
قريبة  م�سافة  من  كرة  براأ�سه  تابع  بعدما  الت�سجيل  االأفريقية  االأ�سول  ذو  ثيلني  كي�سي  اإيزاك 
من  ال�سويدي  واختتم  ال�سباك،  يف  �سهلة  بيمناه  لي�سعها  اإليه  وارتدت  االأمين  بالقائم  ارتطمت 
اأ�سول تركية جيمي دورماظ ال�سوط االأول بكرة الم�ست اأ�سفل القائم االأمين. ويف ال�سوط الثاين، 
اليمنى  الزاوية  اأ�سكنها  املدى  بعيدة  بقذيفة  ال�سويد  ل�سالح  النتيجة  كالي�سون  فيكتور  �ساعف 
ملرمى بوالت لكن هاكان جالهان اأوغلو قل�س الفارق يت�سديدة زاحفة من بني االأقدام اأر�سلها من 
اجلهة الي�رضى اإىل اأ�سفل الزاوية الي�رضى، وحاولت تركيا العودة اإىل االأجواء يف ربع ال�ساعة االأخري 
بوا�سطة  قاتلني  و�سجلت هدفني  اإليه  ما طمحت  ال�سويد فحققت  منطقة  بقوة على  و�سغطت 

البديل اأكبابا بعد تبادل الكرة مع جينك تو�سون، ثم يف الوقت بدل ال�سائع يف غفلة من اجلميع.

رو�سيا توا�سل ن�سوة املونديال 
باكت�ساح الت�سيك

وا�سلت رو�سيا ن�سوتها والبناء على االجناز الذي حققته يف جويلية املن�رضم على اأر�سها بالو�سول 
اىل ربع نهائي كاأ�س العامل للمرة االأوىل يف تاريخها، وذلك باكت�ساحها اأول اأم�س �سيفتها ت�سيكيا 
5-1 يف مباراة دولية ودية اأقيمت يف رو�ستوف-نا-دونو، وبعد اأن تغلبوا على تركيا يف اأر�سها 1-2 
اجلمعة املن�رضم يف م�ستهل م�سوارهم يف الن�سخة االأوىل من دوري االأمم االأوروبية، اأكد رجال 
املدرب �ستاني�سالف ت�سريت�سي�سوف اأن ما حتقق يف كاأ�س العامل حني اأخرجوا ا�سبانيا من ثمن 
النهائي قبل اأن يخرجوا بركالت الرتجيح من ربع النهائي على يد كرواتيا، مل يكن وليد ال�سدفة 

اإذ هيمنوا متاما على مباراتهم مع �سيفهم الت�سيكي.
وح�سمت رو�سيا املباراة فعلياً يف ال�سوط االأول بعدما تقدمت بثالثية نظيفة عرب اليك�سي يونوف 
ثنائية واأنطون زابولوتني، وحاولت ت�سيكيا العودة وقل�ست الفارق بوا�سطة توما�س �سوت�سيك ، اإال 
اأن اأ�سحاب االأر�س ردوا بهدفني اآخرين عرب األك�سندر يريوخني الذي �سجل هدفه الدويل االأول 

والبديل دميرتي بولوز.

�سيميوين يف�سل نيمار على مبابي
الأتلتيكو  الفني  املدير  �سيميوين  دييغو  قال 
الفرن�سي  العبه  قط  يتخيل  مل  اإنه  مدريد، 
مقابلة  ويف  بر�سلونة،  يف  غريزمان  اأنطوان 
احلار�س  اأن  اأ�سار  كوب«،  »ال  اإذاعة  مع 
اأ�سا�سيا  ليلعب  يكن  مل  كورتوا  تيبو  البلجيكي 
ال�سلوفيني  الأن  حاليا،  الروخيبالنكو�س  مع 
يان اأوبالك هو االأف�سل، وقال عن �سوؤاله حول 
الفريق االأوفر حظوظا للفوز بالليغا اإن بر�سلونة 
جيد جدا، مو�سحا »تعني علينا الفوز بالدوري 
باحتماليات  الت�سامبيونزليغ  ونلعب  االأوروبي، 
الفوز، ونلعب الدوري االإ�سباين بهدف الو�سول 
بالليغا  نتناف�س  »نحن  و�سدد:  الثالث«،  للمركز 
االأمر  االأخرية،  االأعوام  اأوروبا يف  اأبطال  اأمام 
بني  الدائمة  املقارنة  وحول  للغاية«،  �سعب 
كري�ستيانو  والربتغايل  مي�سي  ليو  مواطنه 
مبثابة  العب  »مي�سي  ووا�سل:  قال  رونالدو، 
مبنطقة  خطورته  كري�ستيانو  مبفرده،  فريق 
لت�سجيل  االأدوات  من  العديد  لديه  الأن  اجلزاء 
عالقته  ةوعن  اخل�سوم«،  مرمى  يف  االأهداف 

مبي�سي، اأو�سح �سيميوين: »مل اأحتدث مع ليونيل وال توجد بيننا عالقة توا�سل«.و�سدد على اأن رحيل كري�ستيانو رونالدو عن 
الريال �سيق الفجوة بني امللكي وفريقه.

وعن جائزة االأف�سل يف العامل، قال: »غريزمان لديه كل �سيء للفوز بجائزة اأف�سل العب يف العامل، من العار اأال يفوز غريزمان 
بهذه اجلائزة، بعدما قدمه يف املو�سم املا�سي«، واأمت ت�رضيحاته قائاًل: »اأوبالك اأف�سل من كورتوا، واأف�سل التوقيع مع نيمار 
عن الفرن�سي مبابي، الأن الربازيلي يعمل بجماعية اأكرث، بينما مبابي هو العب فردي«، واأ�ساف: »لدينا اأف�سل العب يف العامل 
املو�سم املا�سي«، يف اإ�سارة اإىل الفرن�سي غريزمان الذي اأو�سح اأنه ال يوجد اأي تف�سري لعدم وجوده �سمن القائمة النهائية 
جلائزة االأف�سل، واأو�سح: »هو بطل العامل وكاأ�س ال�سوبر االأوروبي والدوري االأوروبي وو�سيف الليغا حيث يلعب ريال مدريد 
اأف�سل العب يف نهائي املونديال، غريزمان كان االأف�سل يف هذا املو�سم«، وعن قيادته الأتلتيكو لثمانية  اأنه  وبر�سلونة، كما 
اأعوام، قال �سيميوين »كانت لدي روؤية جيدة مبوا�سلة هذا امل�رضوع، الذي علينا تطويره، اآمل اأن االأمور ت�سري على نف�س املنوال 

يف العامني املتبقيني اأنا �سعيد الأين اأعلم ما اأريده من هذا الفريق«.

املدير  توخيل  توما�س  ك�سف 
عن  جريمان  �سان  لباري�س  الفني 
به  �سي�ستعني  الذي  االأول  احلار�س 
خالل املو�سم احلايل، وقال مدرب 
بورو�سيا دورمتوند ال�سابق بح�سب 
�سحيفة ماركا: »لقد اأخربت اأريوال 

االأول  اخليار  �سيكون  اأنه  بالفعل 
لي�س  االأمر  حلرا�سة املرمى ولكن 
�سان  »باري�س  وتابع:  بعد«،  نهائيا 
اأريوال،  لدى  �سيء  كل  جريمان هو 
هنا  اإمكانياته  يثبت  اأن  يريد  هو 
عندما  بالفخر  ن�سعر  اأن  ويجب 

النوع، نحن  منلك العبني من هذا 
ميلكون  الذين  لالعبني  بحاجة 
واأ�ساف:  جي«،  اإ�س  البي  روح 
على  العب  جمرد  لي�س  »جيجي 
وله  كبري  العب  هو  البدالء،  دكة 
ويعلم  يوم  كل  الفريق  على  تاأثريه 

للمزيد  حلاجته  اأريوال  اأ�رضك  اأين 
»جلو�س  واختتم:  الدقائق«،  من 
بوفون على الدكة لي�س اأمرا نهائيا، 
لهم  ويقدم  زمالءه  �سيدعم  ولكنه 
ال  ملاذا  اأدركت  ولهذا  امل�ساعدة، 

يزال على القمة«.

توخيل ين�سف اأريوال وي�سعق بوفون
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الربتغال تفوز على اإيطاليا
�سقط املنتخب االإيطايل اأمام م�سيفه الربتغال بهدف دون مقابل يف املباراة التي جمعت بينهما �سمن اجلولة الثانية من 
مناف�سات املجموعة الثالثة للت�سنيف االأول يف دوري االأمم االأوروبية، عمق املنتخب الربتغايل جراح �سيفه االإيطايل بالفوز 
عليه 1-0 يف ل�سبونة، �سمن اجلولة الثانية من مناف�سات املجموعة الثالثة للم�ستوى االأول من دوري االأمم االأوروبية، وكان 
املنتخب االإيطايل ا�ستهل مرحلة امل�ساركات الر�سمية مع مدربه اجلديد روبرتو مان�سيني بتعادل خميب اجلمعة على اأر�سه 
مع بولندا ثم مني االثنني بهزميته الثانية من اأ�سل 5 مباريات خا�سها بقيادة مدرب انرت ميالن ومان�س�سرت �سيتي االإجنليزي 
�سابقا، ويبدو اأن مرحلة البناء لن تكون �سهلة يف املنتخب االإيطايل الذي غاب هذا ال�سيف عن نهائيات كاأ�س العامل للمرة 
منذ عام 1958 ما دفعه للتخلي عن مدربه جان بيريو فنتورا. يف املقابل، ا�ستهلت الربتغال التي خرجت من ثمن نهائي 
مونديال رو�سيا على يد االأوروغواي م�سوارها يف هذه امل�سابقة اجلديدة باأف�سل طريقة بف�سل هدف اأندريه �سيلفا اأوائل 
ال�سوط الثاين وذلك رغم غياب قائدها وجنمها كري�ستيانو رونالدو الذي ف�سل اأن يركز يف الفرتة احلالية على فريقه اجلديد 
جوفنتو�س االإيطايل املنتقل اليه من ريال مدريد االإ�سباين. وخا�س مان�سيني املباراة بت�سكيلة خمتلفة بالكامل عن التي 
تعادلت مع بولندا، ومل يبق منها �سوى احلار�س جانلويجي دوناروما، معوال يف خط الهجوم على ت�سريو اميوبيلي و�سيموين 
اأكرث الالعبني  اأنه كان  باأكمله ب�سبب م�ساكل بدنية، علما  زازا وفيديريكو كييزا، فيما ا�ستبعد ماريو بالوتيلي عن الفريق 
الذين انتقدوا ب�سبب اأدائهم يف بولونيا. وعانى �سبان مان�سيني للخروج من منطقتهم اأمام رجال املدرب فرناندو �سانتو�س 
لكن ال�سيوف دخلوا تدريجيا يف اأجواء اللقاء وو�سلوا اىل منطقة احلار�س روي باتري�سيو اأكرث من مرة دون اأن يهددوه ب�سكل 
فعلي، ثم انتقل اخلطر اىل اجلهة املقابلة وكانت الربتغال قريبة من افتتاح الت�سجيل بعد خطاأ يف اخلروج من دوناروما، 
ومرة اأخرى اأفلت االإيطاليون من هدف بعدما تدخل دوناروما ومب�ساعدة العار�سة لتجنب هدف بالنريان ال�سديقة بعدما 
حتولت كرة عر�سية من زميله براين كري�ستانتي، وبقيت النتيجة على حالها حتى اأوائل ال�سوط الثاين حني مرر بروما الكرة 

اىل اندريه �سيلفا داخل املنطقة، ف�سددها االأخري بي�ساره اىل ميني دوناروما م�سجال هدفه الدويل 13 يف مباراته 28.
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بوت�س هجوماً  رايلي  املخرج  �شن 
للإنتاج«  »اأنابورنا  �رشكة  على 
فيلم  توزيع  حقوق  تتوىل  والتي 
 Sorry»الكوميدي العلمي  اخليال 
دور  يف   »to bother you
العامل،  حول  ال�شينمائي  العر�س 
وياأتي  بالعن�رشية،  اإياهم  متهماً 
�شاالت  اأوقفت  اأن  بعد  ذلك 
فيلمه،  عر�س  اأمريكا  يف  ال�شينما 
تتعلق  التي  االأفلم  اأن  بدعوى 
حتقق  ال  االأمريكيني  باالأفارقة 

جناحاً جماهرياً.
رايلي  االأمريكي  املخرج  ون�رش 
تغريدة  تويرت  على  ح�شابه  عرب 
يت�شاءل فيها عن ال�شبب يف اتخاذ 
هناك  اأن  معترباً  املوقف،  هذا 
حققت  التي  االأفلم  من  الكثري 
واأبطالها  كبرياً  جماهرياً  جناحاً 

مارفل  فيلم  واأبرزهم  ال�شود،  من 
والذي  بانرث«  بلك   « وديزين 
جتاوزت اإيرادات 647 مليون دوالر 

العامل،  حول  التذاكر  �شباك  يف 
 ،»Hidden figues« وفيلم 
والذي و�شلت اإيراداته حوايل ٢٠٠ 

لرت�شحه  باالإ�شافة  دوالر،  مليون 
لعدد من جوائز االأو�شكار.

هوليوود  جملة  ذكرت  ما  وبح�شب 
دور  قررت  االأمريكية،  ريبورتر 
اأمريكا  يف  ال�شينمائى  العر�س 
يف  الفيلم  عر�س  اإيقاف  ال�شمالية 
اأربع  مرور  بعد  ال�شينما،  �شاالت 
اأ�شابيع منذ عر�شه يف مطلع �شهر 
يوليو )حزيران( املا�شي، وحتقيقه 
مليون   ١4 اإىل  و�شلت  اإيرادات 
اأحداث  وتدور  اأمريكي،  دوالر 
من  اأمريكي  �شاب  حول  الفيلم 
اأ�شول اأفريقية، والذي يقرر تاأجري 
له يف عمله  االأ�شوات بديل ً  اأحد 
كمتخ�ش�س بالت�شويق عرب الهاتف، 
يبدو  �شوته  جلعل  طريقة  ليجد 
م�شابهاَ �شوت ممثل اأبي�س متويف، 

ويفعل ذلك م�شتغًل جناحه.

عودة النجم باتريك �ستيورات لفيلم اخليال العلمي »�ستار تريك« 

بن اأفليك ومات دميون يجتمعان لإنتاج املخرج بوت�ض رايلي يهاجم دور ال�سينما بعد اإيقاف عر�ض فيلمه 
فيلم عن ق�سة ن�ساب لعبة ماكدونالدز

دث خالفًا بني عمرو �سعد وخالد يو�سف ب�سبب »كارما« غادة عبد الرازق تحُ

ك�سفت �سبكة »CBS« عودة النجم باتريك �ستيورات لتج�سيد دوره ال�سهري بالكابنت »جون لوك بيكارد«، باأحداث �سل�سلة اأفالم اخليال العلمي »�ستار تريك«، والتي �ستقوم ال�سركة 
باإعادة اإنتاجها مرة اأخرى لتحويلها اإىل م�سل�سل تليفزيوين، وذلك بعد غياب 20 عامًا منذ اآخر ظهور له يف فيلم »�ستار تريك: اجليل القادم«، عام 1987.

اجلديد  اجلزء  اأحداث  وتدور 
اأبعاد  تفا�شيل  ا�شتك�شاف  حول 
»جون  الكابنت  وحياة  �شخ�شية 
بيكارد«، وذلك بح�شب ما اأو�شح 
يف  ظهوره  خلل  �شيتورات، 
موؤمتر �شحفي يف ال�س فيغا�س، 
ليوؤكد عودته لل�شل�شلة التلفزيونية 
»اأ�شعر  قائًل:  تريك«،  »�شتار 
جديد  من  للم�شاركة  بالفخر 
»�شتار  التليفزيونية  ال�شل�شلة  يف 
تريك«، عندما انتهينا من ت�شوير 
امل�شل�شل يف ربيع ٢٠٠٢، �شعرت 
اأن دوري انتهى، ولكنه من دواعي 
�شعادتي اأن اأعود للعمل مع الفريق 
االإبداعي من جديد، وال�شتك�شف 
معكم اأبعاداً جديدة يف �شخ�شية 

الكابنت جون بيكارد«
يلعبها يف  التي  ال�شخ�شية  وحول 

»خلل  �شيتوارت:  اأو�شح  الفيلم 
الحظت  املا�شية  ال�شنوات 
ال�شخ�شية  هذه  �شكلت  اأن  كيف 
من  للعديد  اإلهام  م�شدراً 
لدرا�شة  ودفعتهم  امل�شاهدين 
وتعلم  واالكت�شافات  العلوم 
من  للخروج  القيادة،  مهارات 

االأوقات ال�شعبة«.
العلمي  اأن م�شل�شل اخليال  يذكر 
اأحد  �شكل  والذي  تريك«  »�شتار 
اأمريكا  يف  العلمية  الظواهر 
والعامل، مت اإنتاجه ل�شبعة موا�شم، 
خلل اأكرث من ١7٠ حلقة، وح�شل 
على العديد من اجلوائز منها ١9 
جائزة اميي، ومن املتوقع اأن يتم 
يناير  �شهر  القادم  اجلزء  عر�س 

)كانون الثاين( ٢٠١9.

مات  النجم  ي�شتعد     
دميون وبن اأفليك للتعاون 
جديد،  من  �شينمائياً 
مقتب�س  جديد  فيلم  يف 
�شابط  حقيقة  ق�شة  من 
يعمل  كان  �شابق  �رشطة 
تتعاون  اآمن  �رشكة  يف 
مطاعم  �شل�شلة  معها 
والذي  ماكدونالدز، 
و�شلطته  نفوذه  ا�شتغل 

لتحقيق ثروة هائلة.
يتوىل  اأن  املقرر  ومن 
الفيلم،  اإخراج  اأفليك  بن 
و�شيلعب مات دميون دور 
البطولة، فيما �شيتعاون كل 
منهما يف اإنتاج الفيلم من 
 Pearl« خلل �رشكتهما 
اأن  بعد  وذلك   ،»Street
جنحا يف احل�شول ر�شمياً 
على حقوق عر�س الق�شة 
وتقدميها من خلل عمل 
�رشكة  مع  بالتعاون  فني 
مقابل  �شين�رشي،  فوك�س 
اأمريكي،  دوالر  مليون 
مع  �رش�شة  مناف�شة  بعد 
برو�س  وارنر  �رشكتي 

ويونيفر�شال بيكت�رشز.
ال�شحفي  واأو�شح 
ماي�س،  جيف  االأمريكي، 

ال�شوء  �شلط  من  اأول 
لعبة  ن�شاب  ق�شة  على 
و�شاحب  ماكدونالدز، 
 Spy with No« كتاب 
يروي  والذي   »name
ق�شة  وهي  اأرغو،  ق�شة 
نظمتها  جريئة  عملية 
اال�شتخبارات  وكالة 
�شتة  الإنقاذ  املركزية 
متكنوا  دبلوما�شيني 
عملية  من  االإفلت  من 
الرهائن  احتجاز 
طريق  عن  وخ�شو�شاً 
فيلم  ت�شوير  اخرتاع 
اأن  برغم  اأن  وهمي، 
مثايل  احلايل  الوقت 
فنياً،  العمل  هذا  الإنتاج 
النقاط  بع�س  يف  لت�شابه 
الرئي�س  حكومة  مع 
الهدف  اأن  اإال  ترامب، 
هو  الق�شة  من  االأ�شا�شي 
اأن  للعدالة  كيف  اإبراز 
ت�شود، من خلل اأحداث 
تتناول ق�شة رجل ا�شتغل 
فوق  اأنه  معتقداً  نفوذه 
القانون، اإال اأنه يف النهاية 
مت اإلقاء القب�س عليه من 
اال�شتخبارات  وكالة  قبل 

االأمريكية.

اجلوية  اخلطوط  �رشكة  نظمت 
العا�شمة  يف  احتفاال   ، الرتكية 
االأول  العر�س  مبنا�شبة  الدوحة 
يف قطر للفيلم الرتكي »اآيل.. بنت 
لنيل  مر�شحا  كان  الذي  احلرب«، 

جائزة »االأو�شكار«.
الرتكي  ال�شفري  و�شارك يف احلفل 
و�شفري  اأوزر،  فكرت  قطر  لدى 
هيونغ  بارك  الدوحة  يف  كوريا 
الدبلوما�شيني  من  وعدد  كيونغب، 
يف  تركيا  �شفري  وقال  االأجانب. 
كلمة له خلل احلفل، اإن »احلروب 

باالأوجاع،  مليئة  تكون  ما  دائما 
لكن يف بع�س هذه االأحداث جند 

حكايات تكون م�شدرا للفرح«.
)اآيل..  اأوزر: »ق�شة فيلم  واأ�شاف 
بنت احلرب( متثل هذا االأمل الذي 

يخرج منه الفرح«.
زينغال  حممد  اأعرب  جانبه،  من 
اجلوية  اخلطوط  مكتب  مدير 
الرتكية يف قطر، عن فخر �رشكته 
ينطق  الذي  الفيلم  هذا  برعاية 
بلغة احلب وال�شلم والوحدة، فهو 

يحمل ق�شة ذات مغزى اإن�شاين.

حقيقة  ق�شة  الفيلم  ويحكي 
للجندي الرتكي �شليمان ديلبرييل، 
الرتكية  القوات  مع  حارب  الذي 
يف  املتحدة  االأمم  اإمرة  حتت 
 ١95٠ عامي  بني  الكورية  احلرب 
خلل  ديلبرييل  وعرث  و١953. 
يتيمة  كورية  فتاة  على  احلرب 
معه  وا�شطحبها  »اآيل«،  و�شماها 
ورعاها  الع�شكرية،  ثكنته  اإىل 
االثنان  وتعلق  البنته،  االأب  رعاية 
قرار  �شدور  ببع�شهما.  وبعد 
ان�شحاب القوات الرتكية من كوريا، 

»اآيل«  ا�شطحاب  ديلبرييل  قرر 
يتمكن  مل  اأنه  اإال  تركيا،  اإىل  معه 
من ذلك نظرا للقوانني التي كانت 
�شائدة اآنذاك، فحزن االثنان حزنا 
تقريبا،  قرن  ن�شف  وبعد  �شديدا. 
الرتكي  باجلندي  »اآيل«  التقت 
الذي كان قد قارب الت�شعني عاما. 
وقد كان الفيلم مر�شحا لنيل جائزة 
االأو�شكار عن فئة االأفلم االأجنبية 

يف دورتها ال�شابقة.

»اآيال بنت احلرب«.. اأول فيلم تركي يعر�ض يف �سينما الدوحة

الفنان  بني  كلمية  م�شادة  ن�شبت 
امل�رشي عمرو �شعد ومواطنه املخرج 
خالد يو�شف، اإثر اعرتا�س االأول على 
ت�شدير االأخري للفنانة غادة عبدالرازق 
اجلديد  فيلمهما  بطلة  اأنها  على 
مو�شم  يف  عر�شه  املقرر  »كارما«، 
م�شدر  وقال  املبارك.  الفطر  عيد 
من داخل الفيلم ، اإن العلقة بني �شعد 
ويو�شف توترت خلل االأيام املا�شية، 
ن�شوب  بعد  ات�شاالتهما  وانقطعت 

اأن  م�شيفاً  بينهما،  كلمية  م�شادات 
�شعد ُم�رش على اأنه بطل الفيلم، اإال اأن 
املخرج ي�شتند على علقته مب�شوؤويل 
�رشكة »احلبتور لل�شتثمار« باعتبارها 
يف  وي�شارك  للفيلم.  املنتجة  اجلهة 
ووفاء  ال�شاوي  خالد  »كارما«  بطولة 
وماجد  كامل  وجمدي  وزينة  عامر 
تاأليف  من  فهمي،  واإيهاب  امل�رشي 

واإخراج خالد يو�شف.

بعد غياب 20 عامًا
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الفنان الت�سكيلي فوزي حلمازة ....

لوحاتي جت�شد  امل�شاهد 
ال�شياحيةيف اجلزائر

تعترب  عزابة  من اأكرب دوائر ولية �سكيكدة، وفيها الكثري من املعامل 
ال�سياحية البحريةو اجلبلية،و هي منطقة تاريخية قدمت الكثري 

يف الثورة التحريرية، ولقد ج�سد فنانوها الكثري من جماليات املكان 
يف �سكيكدة  ويف اجلزائر، مثل الفنان الت�سكيلي فوزي حلمازة، تابعوا 

هذه الورقة التعريفية.

بورتريه:وليد بوعديلة

عن بدايات الري�سة...

  فوزي حلمازة من مواليد الثاين 
عام1985،  فيفري  �شهر  من 
الر�شم  حب  مالمح  بداأت 
والت�شوير  التعبري  يف  والتفنن 
حيث   ، ال�شبا  زمن  منذ  لديه 
ثم  الأوىل،  املحاولت  كانت 
و  بالدرا�شة  املوهبة  �شقل 
اجلهوية  املدر�شة  يف  التعلم 
بق�شنطينة،  اجلميلة  للفنون 
دفعته  يف  الأوائل  من  وكان 

�شنة2005.
لقد   : درا�شته«  عن  يقول 
الأ�شاتذة،  من  الكثري  ا�شتفدت 
الر�شم  طرق  معرفة  عرب 
الت�شوير  وفنيات  ومدار�شهن 
التخرج  وا�شتعمال اللوان، وبع 

للم�شاركة يف  لوهران  ، اجتهت 
ور�شات تكوينية مع املوؤ�ش�شات 
ترميم  حول  ال�شبانية  الفنية 
باملوروث  اخلا�شة  الإبداعات 

الثقايف«.
التي  للمو�شوعات  وبالن�شبة 
يحبذ الفنان حلمازة  ت�شويرها 
باملوروث  اخلا�شة  تلك  فهي 
اجلزائري   ال�شعبي  الثقايف 
والطبيعة  بال�شياحة  واملتعلقة 
وقد  اجلزائر،  يف  وم�شاهدها 
نزل  عن  لوحته  اأمامنا  عر�ض 
�شكيكدة،  مبدينة  البلدية 
�شديدا  تعبريا  معربا  فوجدناه 
الواقعية،  وجميال عن احلقيقة 
كما �شحرتنا �شورة عن منطقة 
�شياحية يف ب�شكرة هي منطقة 
غويف،و غريهما من ال�شور التي 
تنقل للجمهور املالمح الثقافية 

و ال�شياحية اجلزائرية..

لوحات عن تراث 
اجلزائر..

وقد اخت�ض الر�شام يف درا�شاته 
التي  امل�شورة  الق�ش�ض  يف 
وحكاياتها،  مو�شوعاتها  تتعدد 
من  وقليل  �شعب  ميدان  وهو 
العامل  و  اجلزائر  فيه يف  ي�شري 
الفنان  �شحر  لكنه  العربي، 

العزابي وجذبه كثريا..
امل�شاركات  بع�ض  وللفنان 
املعار�ض  يف  املحلية  الفنية 
لنقل  مييل  امل�شابقات،حيث  و 
و  بالزوايا  خا�شة  تراثية  �شور 
امل�شاجد وال�شوارع واللبا�ض... 
وديني  �شعبي  هو  ما  وكل 
للوليات اجلزائرية، كما �شارك 
الفنون  ملختلف  مهرجان  يف 
ا  الن�شاطات  رابطة  نظمته 
من  وكان  ب�شكيكدة،  لعلمية 
املتوجني، و�شي�شارك م�شتقبال 

ميدان  يف  وطنية  ن�شاطات  يف 
الفر�شة  لتكون  الت�شكيلي  الفن 
للخروج باأعماله لآفاق اأبعد من 

مدينة عزابة.
ثقايف  من�شط  هو  الفنان  و   
و  ب�شكيكدة،  املجاهد  مبتحف 
قد ا�شتطاع اأن يبع بع�ض اأعماله 
وهو  الت�شكيلي،  الفن  لع�شاق 
املحالت  اأ�شحاب  مع  يتعامل 
التجارية لت�شويق اأعماله، وياأمل 
املراكز  اأ�شحاب  يلتفت  ان 
واملوؤ�ش�شات  الكربى  التجارية 
للوحاته  الإدارية  و  القت�شادية 
الرتاث  جت�شد  التي  الفنية 
املنطقة  الجتماعي  و  الثقايف 
 :« الفنان  يقول   ، واجلزائر 
وزارة  موؤ�ش�شات  من  اأمتنى 
م�شابقات  تنظم  اأن  الثقافة 
خا�شة  الت�شكيلي  الفن  يف 
ال�شعبي  وبالرتاث  بالطبيعة 
الت�شفيات  وبعد  منطقة،  لكل 

وطنية،  م�شابقة  تكون  املحلية 
على  اجلزائر  �شتتح�شل  وهنا 
التي ت�شهم  اللوحات  الكثري من 
يف التعريف بال�شياحة و الرتاث 

عندنا«.
الذين  الفنانني  عن  �شوؤالنا  ويف 
لأعمال  حبه  ذكر  بهم؟  تاأثر 
،و ميله لكل  اإتيان دينيه  الفنان 
جبال  م�شاهد  تخت�رص  لوحة 
وقد  الوطن،  و�شحراء  و�شهول 
اآخر ر�شوماته  باأن  ذكر حلمازة 
العقيد  لل�شهيد  �شورة  كانت 
للمدر�شة  عمريو�ض، وهو مييل 
ومييل  الر�شم  يف  النطباعية 
الألوان  خامة  ل�شتخدام 

الزيتية.

يف اخلتام..

و بعد انتهاء لقائنا ال�شيفي مع 
الفنان حلمازة، طلبنا منه كلمة 

على  كم  اأ�شكر  فقال«  ختامية 
بالفن  للتعريف  اللتفاتة  هذه 
الت�شكيلي بعزابة–�شكيكدة، واأنا 
�شاأوا�شل الر�شم  والقرتاب من 
املرتبطة  املو�شوعات  كل 
بالطبيعة اجلزائرية وبالعنا�رص 
ال�شياحية والرتاثية يف �شكيكدة 
و�شيلة  الر�شم  لأن  واجلزائر، 
فنية راقية ، ومن �شان الهتمام 
هذا  يف  الفنانني  وت�شجيع  بها 
من  الكثري  يخت�رص  اأن  املجال 
للعام  ،وينقل  وهويتنا  ذاكرتنا 
اجلزائر  اأر�ض  به  تتميز  ما 
و�شور  واأجماد  بطولت  من 
من  كل  اأ�شكر  طبيعية،كما 
اإىل  ووقف  و�شجعني  �شاعدين 
وال�شدقاء،  العائلة  من  جانبي 
املنرب  لها  ال�شكر  واأجدد 
الإعالمي لهتمامه باملبدعني 
تعجب  ان  اأتنمى  و  ال�شباب، 

القراء اللوحات املر�شلة«.

اأنت منذ الآن غريك
من  ن�شقط  اأن  علينا  كان  هل 
على  ونرى  دمنا  �شاهق،  ُعلُّو 
ل�شنا  اأننا  لنُْدرك  اأيدينا... 

مالئكة.. كما كنا نظن؟
 وهل كان  علينا اأي�شاً اأن نك�شف 
عن عوراتنا اأمام املالأ، كي ل 

تبقى حقيقتنا عذراء؟
نحن  قلنا:  حني   كم  َكَذبنا 

ا�شتثناء!
اأن  اأ�شواأُ من  ق نف�شك   اأن ت�شِدّ

تكذب على  غريك!
َمْن  مع  ودودين  نكون   اأن 
َمْن  مع  وق�شاًة  يكرهوننا، 
ُدونّية  تلك  هي   - يحّبونَنا 

امُلتعايل، وغطر�شة الو�شيع!
نا... كلما   اأيها املا�شي! ل تغرِيّ

 ابتعدنا عنك!
 اأيها امل�شتقبل: ل ت�شاألنا: َمْن 

اأنتم؟
مني؟  فنحن  تريدون  وماذا 

اأي�شاً ل نعرف.
قلياًل،  لنا  حتَمّ احلا�رص!    اأَيها 
عابري  �شبيٍل  �شوى  فل�شنا 

ثقالِء الظل!
ما  ل  نُورث  ما  هي:   الهوية 
ما  نتذكر.  ل  نخرتع  ما  نَِرث. 
التي  املراآة  َف�شاُد  هي  الهوية 

يجب اأن نك�رصها ُكلَّما اأعجبتنا 
ال�شورة!

ه.. لأنها  ع، وقتل اأَمّ  تََقنَّع وتَ�َشَجّ
هي ما تي�رَصّ له من الطرائد.. 
ولأَنّ  جنديًَّة اأوقفته وك�شفْت له 
ك،  لأِمّ هل  قائلة:  نهديها  عن 

مثلهما؟
لزرُت  والظالم،   لول  احلياء 
الطريق  اأعرف  اأن  دون  غزة، 
اجلديد،  �شفيان  اأبي  بيت  اإىل 

ول ا�شم  النبي اجلديد!
خامت  هو  حممداً  اأن    ولول 
الأنبياء، ل�شار لكل ع�شابٍة نبّي، 
 ولكل �شحابّي ميلي�شيا!   اأعجبنا 
حزيران يف ذكراه الأربعني: اإن 
مل جند َمْن  يهزمنا ثانيًة هزمنا 

اأنف�شنا باأيدينا لئال نن�شى!
فلن  عينّي..  يف  نظرَت    مهما 
َخَطَفتْها  هناك.  نظرتي   جتد 

ف�شيحة!
لأحد.  ول  يل...  لي�ض    قلبي 
اأن  دون  ا�شتقَلّ  عني،  لقد 

ي�شبح حجراً.
على  يهتُف  َمْن  يعرُف    هل 
< اهلل  اأخيه:   - �شحّيته  جثة 
اأكرب>  اأنه كافر اإذ يرى اهلل على 
كائٍن  من  اأ�شغَر  هو:  �شورته 

ب�رصٍيّ �شوِيّ  التكوين؟
اإىل  الطامُح  ال�شجنُي،    اأخفى 
وراثة ال�شجن، ابت�شامَة الن�رص 
يفلح  مل  لكنه  عن  الكامريا. 
من  ال�شائلة  ال�شعادة  كبح  يف 

عينيه.
كان  ل  الن�ّض  املتعِجّ لأن  ا   ُرمَبّ

اأَقوى من امُلمِثّل.
  ما حاجتنا للرنج�ض، ما دمنا 

 فل�شطينيني.
الفرق بني    وما دمنا ل نعرف 
من  لأنهما  واجلامعة،  اجلامع 
جذر  لغوي واحد، فما حاجتنا 
للدولة... ما دامت هي والأيام 

اإىل م�شري واحد؟.
 :   لفتة كبرية على باب ناٍد ليلٍيّ
نرحب بالفل�شطينيني العائدين 
جماناً!  املعركة.  الدخول  من 

وخمرتنا... ل تُ�ْشِكر!.
حقي  عن  الدفاع  اأ�شتطيع    ل 
على  اأحذيٍة  ما�شَح  يف  العمل، 

الأر�شفة.
 لأن من حّق زبائني اأن يعتربوين 
يل  قال  ـ  هكذا  اأحذية  ل�َضّ 

اأ�شتاذ جامعة!.
ي.  عِمّ ابن  على  والغريب    اأنا 
اأَخي.  على  ي  وابن  عِمّ واأنا 

هذا     .< علَيّ و�شيخي  واأَنا 
الرتبية  يف  الأول  الدر�ض  هو 
اأقبية  يف  الوطنية  اجلديدة، 

الظالم.
  من يدخل اجلنة اأولً؟ َمْن مات 
مات  اأم  َمْن  العدو،  بر�شا�ض 

بر�شا�ض الأخ؟
َعُدٍوّ  ُرَبّ  يقول:  الفقهاء   بع�ض 

لك ولدته اأّمك!.
فهم  الأ�شوليون،  يغيظني   ل 

طريقتهم  على  موؤمنون 
يغيظني  ولكن،  اخلا�شة. 
اأن�شارهم  العلمانيون، 
الذين  امللحدون  واأَن�شارهم 
وحيد:  بدين  اإّل  يوؤمنون  ل 
�شورهم يف  التلفزيون!.  �شاألني: 
هل يدافع حار�ض جائع عن داٍر 
�شافر �شاحبها، لق�شاء اإجازته 
 ال�شيفية يف الريفريا الفرن�شية 

اأو اليطالية.. ل فرق؟

 ُقلُْت: ل يدافع!.
 و�شاألني: هل اأنا + اأنا = اثنني؟

من  اأقُلّ  واأنت  اأنت   قلت: 
واحد!.

فهي  هويتي،  من   ل  اأَخجل 
ولكني  التاأليف.  قيد  زالت  ما 
يف  جاء  ما  بع�ض  من  اأخجل 

مقدمة ابن  خلدون.
 اأنت، منذ الآن، غريك!

حممود دروي�ش
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وا�سيني الأعرج… َمي، 
�سرية احلداثة املعطوبة
يف روايته اجلديدة »َمْي، ليايل اإيزي�س ُكوبيا« )دار الآداب(، ي�سّور لنا وا�سيني الأعرج )1954( احلقبة املظلمة التي 

عا�ستها الأديبة اللبنانية/ الفل�سطينّية مي زيادة )1886 ـــ 1941( يف �سنوات عمرها الأخرية.
منذ بداية الرواية، يعرتف الكاتب اجلزائري بف�سوله العميق الذي دفعه اإىل حتّري حقيقة ما جرى مع َمي التي 

»ظّلت ق�سة حياتها القا�سية عالقة يف ذهني مثل الكثريين من اأبناء جيلي« )�س8(. يف �سبيل القب�س على احلقيقة، 
ي�سّمن عمله خمطوطة »ليايل الع�سفورية« التي خطتها مي، وبقي م�سريها جمهوًل، على مدى �سبعني �سنة، حتى 
متّكن الكاتب و�سديقته روز خليل من احل�سول عليها. ي�سمنها رواية مي، لي�سعنا وجهًا لوجه اأمام معاناة اإن�سانية 

عيدين النف�سّي والجتماعي. كا�سفة على ال�سّ

   هدى عيد   

العثور  بب�ساطة عن  الرواية  حتكي 
مي  كتبتها  التي  املخطوطة  على 
يف  ق�ستها  التي  املدة  اإبان  زيادة 
التي  واحلوادث  لبنان،  ع�سفورية 
اإليها،  الق�رسّي  لإدخالها  مّهدت 
تعذيب،  من  فيها  له  تعر�ست  ما 
نكران جمتمعّي  من  ذلك  تال  وما 

واإن�سايّن.

تاريخاً  الرواية  ت�ستح�رس  بذلك، 
)1936- 1941(، يتداخل باحلا�رس 
املخطوطة  عن  البحث  )عملية 
ثالث  ا�ستغرقت  عليها  والعثور 
الرواية  هذه  واأنتجت  �سنوات 
زمنّي،  جتذيٌر  هذا   .)2018 عام 
اأ�سماء  على  الإحالة  ت�ساعفه 
التي  البارزة  الأدبّية  ال�ّسخ�سيات 
الريحاين،  اأمني  َمي:  عا�رستها 
جربان، عبا�س حممود العقاد، طه 
الرافعي، لطفي  ح�سني، م�سطفى 
التجذير  اإىل  اإ�سافة  ال�سّيد... 
التي  ولأحداثها  للرواية،  املكايّن 
اأحالت على النا�رسة، موطن ولدة 
)�سالونها  القاهرة  وعلى  مي، 

مناطق  وعلى  املعادي(،  الأدبي- 
)اجلامعة  لبنان  من  متعددة 
الأمريكية- الع�سفورية- �سحتول- 
تربز  ذلك  واأهمية  الفريكة...(. 
اأن  الكاتب  يريد  التي  الر�سالة  يف 
من خالل  روايته  قراء  اإىل  ينهيها 
انتقائه املادة الروائية بامتداداتها 

الزمنية واملكانّية. 
تب�سط الرواية اأمام اأعني القارئني 
ناجت  هو  عميقاً  معّقداً  واقعاً 
مي  روؤية  من  املنبثق  املنظور 
النف�سية  معاناتها  ومن  ملاأ�ساتها، 
عا�ستها  التي  الهائلة  واجل�سدية 
م�ست�سفى  يف  اأ�سهر  �سبعة  خالل 
الع�سفورية يف بريوت، بتدبري من 
عائلتها لناحية اأبيها، عائلة زيادة، 
الطبيب  من  مبا�رس  وباإ�رساف 
اأي من كان حبيب  زيادة،  جوزيف 
اآمالها طيلة مدة  روحها، ومطمح 

غري قليلة من حياتها.
يُنتج الأعرج بت�سمينه هذا »ل�سرية 
روائية« جريئة، ا�ستطاع من خاللها 
القا�سية  والوقائع  احلقائق  ك�سف 
التي تعر�ست لها مي؛ فهي تعّري 
على  عينه  الفعل  ومتار�س  ذاتها 
كل من حولها، من اأقرباء مار�سوا 

عليها فعل اخلديعة و�سلب الأموال 
عقلها،  �سلبها  والأمالك وحماولة 
روحها  رفاق  هم  اأ�سدقاء،  ومن 
والجتماعية  الأدبّية  وم�سريتها 
م�رس؛  يف  عا�ستها  التي  الطويلة 
تنكروا لها واأ�سقطوها يف غياهب 
غري  عنها  متغافلني  الن�سيان، 
مبحاولة  ول  بجراحها  عابئني 
حتّري احلقيقة عما جرى ويجري 

معها.
»ليايل  خمطوطة  العمل  يت�سمن 
م�سريها  بقي  التي  الع�سفورية« 

جمهولً �سبعني �سنة
يف  احلكي  زيادة  مي  تتوىل 
ماري  مي.  »اأنا  خمطوطتها 
 ،1886 يف  ولدت  زيادة.  اإليا�س 
غريبة،  ومكانية  دينية  خلطة  من 
نزهة  اأرثوذك�سية،  فل�سطينية  اأم 
اإليا�س  لبناين  ماروين  واأب  معّمر، 
�سحتول«  �سيعة  من  زيادة،  زخّور 
)�س 56(. وهي ترتكز يف �رسدها 
الواقعي،  املرجعّي  ح�سور  اإىل 
الأحداث التي وقعت معها، موؤكدة 
ماي   16 »ليلة  بالتواريخ  حكيها 
 »1938  -1922 تالها-  وما   1936
�س54، فيتداخل الواقعّي بالن�سي، 

اأو �ساهد على  ويكون مبثابة دليل 
تقّدمها  التي  املعرفة  حقيقة 
الإ�سكالية  ب�ساعة  وعلى  ك�ساهدة، 
قبل  نف�سها  وقهرت  عذبتها  التي 
التي  الإ�سكالية  تلك  ج�سدها... 
املثقف/  ازدواجية  يف  متثلّت 
ه�سا�سة  ويف  ال�رسقي،  الرجل 
هذا  بها  متظهر  التي  احلداثة 
املثقف: »من اأين ياأتون بكل هذه 
ولغريهم؟  لهم  القاتلة  الزدواجية 
�رسقنا  يف  املثقف  ترّبى  لقد 
النفاق  و�سائل  كل  على  اجلريح، 
التي ت�سمن ا�ستمراره. ا�ستطاع اأن 
يوائم بني تقاليد الرعب الآتية من 
جوف الزمن الأ�سود، وق�سور الدين 
الثقيلة ب�سكليات مرهقة، وحداثة 
ُولدت معطوبة من الأ�سا�س« )�س 

.)286
ال�ستن�ساب  اآلية  تعتمد  وهي 
ل�سياغة  والجتزاء  والنتقاء 
وال�سرتجاعات  الت�سّورات 
التذكرية، مما ي�سبغ فنّية وا�سحة 
على �رسدية خمطوطتها التي رمت، 
احلقيقة  توليد  اإىل  خاللها،  من 
ال�ساهدة على ظلم جمتمع باأ�رسه 
دقيقاً  متثياًل  جند  ونحن  لها. 

ت�ستذكر  اإليه حني  نذهب  ما  على 
وال�سعراء  الكتاب  اأ�سدقاءها 
الذين تنكروا للتاريخ الذي جمعهم 
واإياها: »هل كان العّقاد جمرباً اأن 
بوؤ�سه  ليخفي  �سدي  كذبة  يفربك 
علّي  حقد  اأنه  اأعتقد  معي... 
عندما اأرادين يف فرا�سه ومتّنعت« 

)�س 304- 305(.
حني  عينه  الأمر  تفعل  وهي 
براءتها  بعد  ح�سني  طه  يهاتفها 
واأي  ظفر  »اأي  اجلنون:  تهمة  من 
انت�سار؟ كل ما اأعرفه هو اأنهم يوم 
حاكموك ب�سبب كتابك »يف ال�سعر 
كثرياً،  اأتفل�سف  مل  اجلاهلي«، 
ويوم  ال�سالون،  يف  ندوات  عقدنا 
طردوك من اجلامعة مل اأفكر.. مل 
حٌقّ  وله  اأ�ستاذنا،  هذا  قلت  اأ�ساأل 

علينا« )�س 319(.
التي  الفنية  اللعبة  خالل  من 
الت�سويق  بني  املزج  اأي  اأنتجها، 
الق�سم  يف  مار�سه  الذي  الروائي 
الق�سم  ويف  روايته،  من  الأول 
ت�سمني  وعرب  منها،  الأخري 
يتيح  زيادة،  ملي  الّروائية  ال�سرية 
قرن  ثلثي  من  اأكرث  بعد  ــ  الأعرج 

حولها  حتلّق  التي  الأديبة  لهذه  ـــ 
اأن  اأدباء و�سعراء ع�رسها،  معظم 
ي�ستح�رسها،  تقول.  واأن  تتكلم 
زمنها  لها  تنّكر  بعدما  زمننا،  اإىل 
يعاديها،  باأ�رسه  واأهله، فقد وقف 
�سنوات  اأجمل  �سفحت  التي  هي 
�سبابها تدافع عن ق�ساياه الفكرية 
اإذ  وهو  والإن�سانية.  والثقافية 
يعلو  اأن  ل�سوتها  ي�سمح  يفعل، 
التي  الأوراق  �سفحات  بني  من 
جداً  ثقيٌل  »الأمر  دموعها  بللتها 
يعاديك  عندما  الكرمي.  �سيدي  يا 
املجتمع كله، حتى الذين ظننتهم 
الأدب  رجال  اأين  اأعّزاء؟  اأ�سدقاء 
اأين  القانون؟  اأين رجال  لبنان؟  يف 

اجلمعيات الن�سائية؟« )�س314.(
اأن يحقق  بذلك  الأعرج  اأراد  فهل 
تاريٍخ  مع  والت�سالح  التعاطف 
اإىل  ي�سري  اأن  اأراد  اأنه  اأم  م�سى، 
ظاهرّي  احلداثة،  ه�ّس  جمتمع 
اأن  الوقت  طوال  م�ستعّد  الثقافة، 
فرد  لأي  ق�سوته  اأق�سى  ميار�س 
جتراأ اأو يتجّراأ على معاداته وعلى 
اإطالق �سوٍت خمتلف مغايٍر ل�سائر 

الأ�سوات؟! 

عندما يبتعد 
 للعُدُوّ  الذي ي�رسُب ال�ساَي 
يف كوخنا َفَر�ٌس يف الدَخاِن
وبنٌْت لها حاجباِن كثيفاِن ،

طويٌل  و�َسَعُر   ، بُنيتان  عيناِن 
َكلَيِْل الأغاين على الكِتْفنِي .

و�سوَرتُها ل تفارُقُه ُكلَّما جاءنا 
يطلُُب ال�ساي 

م�ساغلها  عن  يَُحَدثُنا  ل  لكنَُّه 
يف امل�ساء ، وَعْن َفَر�ٍس تََرَكتُْه 

ة التَِلّ ..../ الأَغاين على قَمّ
الَعُدُوّ  ي�سرتيُح  كوخنا  *... يف 

من البُندقّية ، 

يغفو   . ال�سيُف  يفَعُل  مثلما 
اخَليُْزراِن  مقعد  على  قلياًل 
 ، قْطتنا  َفْرِو  على  ويحنُو   ،

ويقوُل لنا دائماً : 
ل تلوموا ال�سحيََّة! 

ن�ساأَلُُه : م�سْن هَي ؟ 
الليُل  ُفُه  يَُجِفّ ل  َدٌم   : فيقوُل 

 /...
* ... تلمُع اأَزراُر �ُسرْتَِتِه عندما 

يبتعْد 
ِعْم م�ساًء ! و�َسِلّْم على بئرنا 

وام�ِس   . التني  ِجَهِة  وعلى 

الُهَويْنَى على 
ظلَّنا يف حقول ال�سعري . و�َسِلّْم 
ول   . الأَعايل  يف  �رَسْونا  على 
يف  مفتوحًة  البيِت  ابَة  بََوّ تَنْ�َس 

الليايل .
من  احل�سان  َخْوَف  تَنْ�َس  ول   

الطائراِت 
اتَّ�سَع  اإِذا  ُهنَاَك   ، علينا  و�َسِلّْم 

الوقُت .../
نا  هذا الكالُم الذي كان يف ُوِدّ

اأَن نَقوَل على الباب ... يَ�ْسَمُعُه 
جِيّداً َجِيّداً ،

عال ال�رسيع  ويَُخِبّئُُه يف ال�ُسّ
ويُلْقي به جانباً 

فلماذا يزور ال�سحيَّة ُكَلّ م�ساٍء 
؟

ويحَفُظ اأَمثالنا ِمثْلَنا ، 
ويُعيُد اأَنا�سيَدنا ذاتها ، 

عن مواعيدنا ذاتها يف املكان 
�ِس ؟  لول امل�سد�ُس  امُلَقَدّ

لختلَط الناُي يف الناِي .../ 
*... لن تنتهي احلرُب ما دامت 
الأر�ُس فينا تدوُر على نف�سها 
! فلنَُكْن َطِيّبني اإِذا كان ي�ساألُنا 

اأَن نكوَن هنا َطِيّبنَي .
 : ييتْ�س«   « لطّيار  ويقراأُ �ِسعراً 
اأَنا ل  اأُحُبّ الذيَن اأُدافُع عنُهم 
الَذيَن  اأُعادي  ل  اأَنني  كما   ،
من  يخرُج  ثم   ... اأُحاربُهْم 

كوخنا اخل�سبِيّ ، 
ومي�سي ثماننَي مرتاً اإىل 

على  هناك  احلجرِيّ  بيتنا 
ْهِل .../ َطَرِف ال�َسّ

* �َسِلّْم على بيتنا يا غريُب .
على  تزال  ل  قهوتنا  فناجنُي 
اأَ�سابَعنَا  تَ�ُسُمّ  هل   ، حالها 

فوقها ؟
اجلديلِة  ذات  لبنتك  تقوُل  هل 
لها  اإَِنّ  الكثيفنِي  واحلاجبنِي 

�ساحباً غائباً ، 
يتمنَّى زياَرتَها ، ل ِل�سْيٍء ...

هُ  ولكْن ليدخل ِمْراآتَها ويرى �رَسّ
بعده  من  تُتَبَُع  كانت  كيف    :
�َسِلّْم عليها   ؟  ِمنه  بدلً  ُعْمَرهُ  
*هذا   /... الوقُت  َع  ات�َسّ اإِذا 

الكالُم الذي كان يف ُوِدِنّا 
تركت  »ملاذا  ديوان  )من   

احل�سان وحيدا« 1995( 

�سّحاٌذ يطرُق...!؟
وليد جا�سم 

الزبيدي/ العراق

�سّحاٌذ يف باِب احلْب
اأ�ستجدي قلبًا 

مينُحني:

فرحًا،طرياً، مطراً،
ْب ِخ�سْ

اأتو�ّسُل اأ�سراَب غيوٍم
وجدائَل برٍق تغويني

وح�سًى بني رفيِف 
الع�سْب

ويطارُدين ليلي ناراً
ت�سعُق، تلهْب

يف حاناِت الغربِة 
اأتعْب كا�ساتي مل ترِو 

عط�سي
وغدي من كا�ساتي 

ي�سرْب فمتى يبداأ 
وتُر الذكرى يف 
اأفكاري، يلعُب، 

ي�سرْب
ومتى ناٌي ياأخُذ 

ُجرحي اأنفا�سًا، 

واأنينًا.. يطرْب
�سّحاٌذ يخفيني ظّلي

خوَف مذّلْة
ين�سُج من وجهي 

اأقنعًة
فيها: اأمٌل، اأمٌل، ُقبلْة

�سّحاٌذ يطرُق 
اأ�سئلًة... يورُق فيها 

فكٌر، مذهْب ويظّل 
يدوُر باأزمنٍة

يبحُث عن قلٍب 
مل ين�سْب..!!



من  علمي  فريق  �أكد 
و�لربتغال  وهولند�  بريطانيا 
يف  "�ملحاكاة"  تقنية  �أن 
�ملهام  لتذكر  �لتخطيط 
�ل�رضورية �ليومية، مفيدة يف 
�مل�ستقبلية  �لذ�كرة  حت�سني 
�ملجتمع  �رض�ئح  جلميع 
من  بحثي  فريق  و�أجرى 
�لربتغالية  ل�سبونة  جامعات 
�لهولندية  ونامييخني 
�لربيطانية  و�سي�سي�سرت 
�لذ�كرة  تفعيل  در��سة 
 Prospective" �مل�ستقبلية 
مب�ساركة   ،"memory
�سمن  من  وكان  �سخ�سا   96
�ملتطوعني للتجربة �أ�سخا�ص 
يعانون من ��رض�بات �إدر�كية 
�سنة(   87-64( �مل�سنني  من 
 84-62( �أ�سحاء  و�آخرون 
�سنة(، و�سباب باأعمار 22-18 

عاما.
م�ستوى  �لعلماء  وقارن 
�لذ�كرة �مل�ستقبلية قبل وبعد 
جتربة  �أن  فتبني  �لتجربة، 

م�رضحية  )�ألعاب  "�ملحاكاة" 
يتم فيها توزيع مهام لتنفيذها 
حمددة(،  زمنية  فرت�ت  يف 
�ساعدت على حت�سني �لذ�كرة 
جميع  لدى  �مل�ستقبلية 
�مل�ساركني يف �لتجربة، وكان 
ذلك ملحوظا �أكرث لدى �لفئة 
�لذين  �مل�سنني  من  �لأوىل 
��سطر�بات  من  يعانون 

�إدر�كية.
�تباع  على  �لباحثون  وحث 
لب�ساطتها  "�ملحاكاة"  تقنية 
عالج  يف  تكاليفها  ورمزية 
يعانون  ممن  �ل�سن،  كبار 
�لذ�كرة  يف  �أمر��ص  من 
مفيدة  لأنها  كاألزهامير، 
وملن  �أنف�سهم  للمر�سى 
يقومون برعايتهم من �لأقارب 
وخا�سة  �ملخت�سني،  �أو 
يف  �لأدوية  لتناول  بالن�سبة 
�لأدو�ت  ن�سيان  وعدم  وقتها 
م�سغلة  �خلطرة  �لكهربائية 
و�إطفاء �لغاز �ملنزيل وغريها 
�ملهمات  من  �لكثري  من 

�لتي  �ليومية،  �لروتينية 
كو�رث  �إىل  توؤدي  �أن  ميكن 

ب�سبب �سعف �لذ�كرة وب�سبب 
�سغوط �حلياة �ملعا�رضة.
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اكت�صاف فائدة طبية غري متوقعة لنظارات غوغل الذكية
يف  غوغل  نظار�ت  ف�سلت  رمبا 
�إثبات نف�سها كاأحد �أ�سكال �لأزياء 
عالية �لتقنية، ولكنها وفقا لدر��سة 
ت�ساعد  �أد�ة  �أنها  �أثبتت  جديدة، 
حت�سني  على  بالتوحد  �مل�سابني 
وت�ستخدم  �لجتماعية،  مهار�تهم 
للهو�تف  تطبيقا  �جلديدة  �لتقنية 
غوغل  نظار�ت  بني  يجمع  �لذكية 
�لوجوه  على  للتعرف  وبرنامج 
�لوقت  يف  حتديثات  لتعطي 
عنها  يعرب  �لتي  للم�ساعر  �لفعلي 

�لأ�سخا�ص.
وخالل �لتجارب، مت �ل�ستعانة بـ14 
�لتوحد،  طيف  من  يعانون  طفال 
نظار�ت  �لبحث  فريق  وقدم 
��ستخد�م  ومت  �إليهم،  جتريبية 
�لربنامج يف �ملنزل مبتو�سط يزيد 
عن 10 �أ�سابيع وبعد �لعالج، �أظهر 
12 من �لأطفال مهار�ت �جتماعية 
حم�سنة مبا يف ذلك زيادة �لت�سال 
�لب�رضي و�لقدرة على فك تعبري�ت 
�لوجه، كما �نخف�ست حدة �ملر�ص 
�لأد�ة  هذه  وتعتمد  �أطفال   6 لدى 
با�سم  تعرف  �لتي  �لتجريبية، 
"Superpower Glass"، �ألعابا 
متييز  على  �لأطفال  مل�ساعدة 

�لتفاعل  عند  و�لنفعالت  �لوجوه 
مع �لأ�رضة و�لأ�سدقاء.

�لأطفال  �إن  �لبحث  فريق  وقال 
طيف  با�سطر�ب  �مل�سابني 
يتعلق  ما  يف  كثري�  يعانون  �لتوحد 
و�لتو��سل  �لوجوه  تعابري  بتمييز 
�لجتماعي،  و�لتفاعل  بالعينني 
�لتح�سن  �لكثريين  مبقدور  لكن 
تعلمو� مهار�ت  �إذ�  على نحو كبري 

وطور  �ل�سغر.  يف  �جتماعية 
لت�سبح  �جلديدة  �لتقنية  �لباحثون 
تعليمية تعمل بربنامج  �أد�ة  مبثابة 
غوغل  نظارة  على  ت�سغيله  يتم 
وهاتف ذكي يعمل بنظام �أندرويد، 
على  �لأطفال  �لألعاب  وت�ساعد 
و�لنفعالت  �لوجوه  على  �لتعرف 
من خالل عر�ص �أيقونات للم�ساعر 
بالنظارة، �أو �لنطق با�سم �لنفعال 

لي�سمعه �لطفل.
�لدر��سة  �أن  من  �لرغم  وعلى 
�لعينة  �أن  �إل  جيدة،  نتائج  حققت 
�ل�سغرية �لتي مت �عتمادها ل تعترب 
�سبب  كان  �إذ�  مما  للتاأكد  كافية 
�لتغري�ت �لتي طر�أت على �لأطفال 
�أو  �إدر�كهم  زيادة  �أم  �لربنامج،  هو 
مع  �لتفاعل  على  �لدر��سة  تركيز 

�لأ�سدقاء و�لأ�رضة.

ابتكار م�صتح�صر اآمن وفعال لعالج ال�صرطان

كيف مترن ذاكرتك وتتجنب اآثار الن�صيان؟

يف  مونا�ص  معهد  علماء  �بتكر 
م�ستح�رض�  باأ�سرت�ليا،  ملبورن 
لل�رضطان،  م�ساد�  جديد� 
من  �لأور�م  منو  وقف  ميكنه 
ويفيد  خطرية  جانبية  �آثار  دون 
باأن   ،MedicalXpress موقع 
مكونات  يف  �ملوجودة  �جلزيئات 
ن�ساط  تكبح  �جلديد  �مل�ستح�رض 
 KAT6Bو  KAT6A �لربوتينني 
خاليا  يف  ن�ساطهما  يزد�د  �للذين 
�لختبار�ت  نتائج  و�أظهرت  �لورم 
ن�ساط  كبح  �أن  �ل�رضيرية،  قبل 
KAT6A يزيد من عمر �لفئر�ن 

�ملخربية �مل�سابة ب�رضطان �لغدد 
�للمفاوية. ويف هذه �حلالة، تختل 
�ل�رضطانية  �خللية  حياة  دورة 
مي�ص  ول  �لتكاثر.  عن  وتتوقف 
�لأن�سجة  �جلديد  �مل�ستح�رض 
�ل�سليمة، وهذ� ما مييزه عن غريه 

من �أنو�ع �لعالج �لكيميائي.
ووفقا لر�أي �لعلماء، قد تكون هذه 
�لتنك�ص  منع  يف  فعالة  �لطريقة 
بعد �لعالج �لأول. ومع ذلك، يجب 
�إثبات فعالية �مل�ستح�رض �جلديد 
در��سات  يف  �ل�رضطان  ملر�سى 

م�ستقبلية.

 طريقة جديدة حلجب 
رائحة العرق

�قرتح خرب�ء من جامعتي يورك و�أك�سفورد تكنولوجيا جديدة حلل م�سكلة 
 ،eLife ر�ئحة �لعرق �لكريهة ون�رض �لعلماء نتائج در��ستهم يف جملة
حيث ت�سري �إىل �أن جلد �لإن�سان يف منطقة ما حتت �لإبط هو مكان 

فريد لن�ساط �لبكترييا، ب�سبب ن�ساط �إفر�ز�ت �لغدد يف هذه �ملنطقة، ما 
يجذب �مليكروبات و�لبكترييا.

لكن �مل�سكلة تكمن يف �أن بع�ص �لبكترييا �لتي حتيا على جلد �لإن�سان 
مفيدة، وقليل منها ي�سبب هذه �لر�ئحة �لكريهة، يف �لوقت �لذي يت�سبب 

فيه ��ستخد�م �لبخاخات بالق�ساء على كافة �أنو�ع �لبكترييا، �ل�سارة منها 
و�ملفيدة على حد �سو�ء.

»BioMind« يتفوق على 
اأمهر الأطباء يف دقة ت�صخي�ص 

الأمرا�ص
ن�رضت وكالة �لأنباء �ل�سينية �سينخو�، �أن �لذكاء �ل�سطناعي �ل�سيني 

»BioMind«، تفوق على �أف�سل �لأطباء يف م�سابقة من م�ستويني 
لت�سخي�ص �أور�م �لدماغ و�لتورم �لدموي، و�سخ�ص نظام �لذكاء �ل�سيني 

225 حالة من �أور�م �لدماغ خالل 15 دقيقة وبدقة ت�سخي�ص بلغت ن�سبتها 
87%. يف حني �سخ�ص 15 طبيبا من �أمهر �أطباء �لأور�م يف �ل�سني هذه 

�حلالت بدقة بلغت 66% فقط.
و�أ�سافت �لوكالة �أي�سا �أن �لذكاء �ل�سطناعي �سخ�ص حالت ملر�سى 
�لتورم �لدموي بن�سبة جناح بلغت 83% وبدقة �أعلى من ت�سخي�ص �أمهر 
�لأطباء بن�سبة 20%و�أعلنت �إد�رة �مل�ست�سفى �لذي �حت�سن �لتجربة �أن 
�لهدف منها لي�ص �لتقليل من �ساأن �لأطباء �حلقيقيني، بل م�ساعدتهم 

على �لتقدم يف جمال �لت�سخي�ص من خالل �لتفاعل مع �لتقنيات �حلديثة 
�لتي طورها �لإن�سان لهذ� �لغر�ص.

اأعرا�ص تنذر بالتهاب املفا�صل 
الروماتويدي

   
 

قالت �جلمعية �لأملانية للروماتيزم �إن �لتهاب �ملفا�سل �لروماتويدي يعد 
�أكرث �أنو�ع �لروماتيزم �سيوعاً.

 و�أو�سحت �أن �أعر��سه �ملميزة تتمثل يف �آلم وتورم �ملفا�سل، خا�سة يف 
�أ�سابع �ليد و�لقدم، وتيب�ص �جل�سم ملدة طويلة يف �ل�سباح ب�سفة خا�سة، 

�إ�سافًة �إىل �أعر��ص �أخرى مثل �رتفاع درجة حر�رة �جل�سم و�لإرهاق 
وجفاف �لفم و�لعني وفقد�ن �ل�سهية.

و�سددت �جلمعية على �رضورة ��ست�سارة �لطبيب فور مالحظة هذه 
�لأعر��ص، حمذرة من �أن �إهمال عالج �لتهاب �ملفا�سل �لروماتويدي 

ب�سكل مبكر و�سحيح، قد ترتتب عليه عو�قب وخيمة مثل ت�سوه �ملفا�سل 
وتاآكلها.

يُ�سار �إىل �أن �لتهاب �ملفا�سل �لروماتويدي هو مر�ص مزمن غري قابل 
لل�سفاء، وميكن عالجه جيد�ً بالأدوية و�لعالج �لطبيعي، بعد �لت�سخي�ص 

�ملبكر، وميكن �أن يظهر �لتهاب �ملفا�سل �لروماتويدي يف �أي مرحلة 
عمرية، وتعد �لن�ساء �أكرث ُعر�سة لالإ�سابة به من �لرجال.

هل طنني الأذن م�صكلة �صحية 
تثري القلق؟

   

رغم �أن طنني �لأذن يعترب من �مل�ساكل �ل�سحية �ملزعجة، �إل �أن 
�لربوفي�سور بريغيت مازورك مديرة مركز طنني �لأذن مب�ست�سفى �سارتيه 

بالعا�سمة �لأملانية برلني �أو�سحت �أن هذه �حلالة ل ت�ستدعي �لقلق 
وتختفي من تلقاء نف�سها.

و�أو�سحت �لطبيبة �لأملانية �أن طنني �لأذن من �لأمور �لطبيعية، وقد 
يظهر ب�سبب �ل�سو�ساء و�لإجهاد و�لنفعالت �لعاطفية �ملفرطة من 
خالل حترير �لعديد من �لناقالت �لكيميائية يف خاليا حا�سة �ل�سمع 

ب�سكل �أكرب من �ملعتاد.
وت�سري مازورك �إىل �أن �لطنني يختفي يف معظم �حلالت بعد وقت ق�سري، 
لكن يف �لوقت ذ�ته يتعني �لبتعاد عن م�سبباته، ويعترب طنني �لأذن مزمناً 
�إذ� ��ستمر ملدة ثالثة �أ�سهر، ول يتم ت�سخي�ص �لطنني باأنه حالة مر�سية 

�إل عند �ل�سعور بقيود �سديدة ب�سببه.
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احلياة ل ت�صلح اإل بالإميان باليوم الآخر 
�أرى  ))�إِنيّ  و�ل�سالم:  �ل�سالة  عليه  يقول 
ِت  �أَطيّ تَ�ْسَمُعوَن،  َما ال  َو�أ�ْسَمُع  تََرْوَن،  ما ال 
، – عندما حتمل  ماء، وُحَقيّ لَها �أْن تَِئَطيّ �ل�َسيّ
�لد�بة  على  و  د�بة،  على  �سديد�ً  حماًل 
ق�سب من خ�سب، �حلمولة �ل�سديدة جتعل 
هذ� �لق�سب مثل قف�ص من خ�سب، يُ�سدر 
�ل�سماء  �أطت  معنى:  هذ�  معينة،  �أ�سو�تاً 
ُع قدم،  َمو�سِ فيها  تئط-، ما  �أن  لها  وحق 
َو��سٌع َجبهتُه �َساِجد�ً هلل، و�هلل لو  َملٌَك  �إِال 
َولَبََكيْتُْم  َقلياًل،  لَ�سِحكتُْم  �أعلَُم  َما  تَعلَُموَن 
�لُفُر�ِص،  على  ِبالِنيّ�ساِء  ْذُت  تَلََذيّ وما  َكثري�، 
ُعَد�ِت – �إىل �لطرقات-،  َرْجتُْم �إِىل �ل�ُسيّ َوَلَ
و�هلل  بالدعاء–،   – تعاىل  �هلل  �إىل  جتاأرون 
]�أخرجه  ُد((   تُع�سَ �َسَجَرةٌ  �أَِنيّ  لََوِدْدُت 
�أبي ذر �لغفاري[  �حلياة  �لرتمذي عن 
دون �إميان بيوم �آخر ت�سبح غابة ياأكل فيها 

�لقوي �ل�سعيف
مكلفة،  غري  �سجرة،  �إن�ساناً،  كان  ما 
�ل�سماو�ت  له  �سخرت  مكلف،  فاالإن�سان 
فكر�ً،  �أعطي  عقاًل،  �أُعطي  و�الأر�ص؛ 
�أعطي منطقاً، �أعطي زوجة، �أعطي ولد�ً، 
�الأطعمة  من  منوعة  �أنو�ع  بيتاً،  �أعطي 

خلقت له خ�سي�ساً، ولن يحا�سب!؟ 
لذلك: �حلياة ال ت�سلح �إال باالإميان باليوم 
�الآخر، �حلياة كلها، و�الأر�ص من دون هذ� 
يف  وت�سمعون  ترون  و�لذي  غابة،  �الإميان 
�أطر�ف �لدنيا؛ قوي ياأكل �ل�سعيف، �سعب 
ميوت من �جلوع، �سعب ميوت من �لتخمة، 
قوى م�سيطرة، قوى منهارة، هذه حياة من 
باليوم  �الإميان  �أغفلنا  فاإذ�  �آخر،  يوم  دون 
�أ�سبحنا يف غابة، و�حلياة ال تطاق  �الآخر 
باليوم  �الإن�سان  يوؤمن  عندما  �أما  فيها، 
�الآخر ياأخذ حقه، ويخاف من �هلل عز وجل 
�أن ياأخذ لرية و�حدة ال حتل له، لن ت�ستقيم 
�حلياة �إال باليوم �الآخر، وهذ� �الإميان ثان 
�أكرب ركن باالإميان، �أن توؤمن �أن �هلل موجود، 

و�سيحا�سب. 
و�أنت مع �إن�سان من جن�سك، من �سنك، �إذ� 
وقدرته  يطولك،  وعلمه  منك،  �أقوى  كان 
�أن  م�ستحيل  �إطالقاً،  تع�سيه  لن  تطولك، 
يطولك،  علمه  منطقي،  بتفكري  تع�سيه 
�إذ�  فكيف  تع�سيه،  لن  قب�سته،  يف  و�أنت 
هوؤالء  وكل  وجل  عز  �هلل  قب�سة  يف  كنت 

�لعباد عباده؟

اأ�صول مذهب مالك
بنى عليها  �لتي  �أ�سوله  مل يدون مالك 
�أ�سا�سها  على  و��ستخرج  مذهبه، 
و�لتي  ��ستخرجها،  �لتي  �لفروع  �حكام 
بقيودها،  �ال�ستنباط  يف  نف�سه  قيد 
يكن  ومل  معا�رصه،  حنيفة  كاأبي  وكان 
كتلميذه �ل�سافعي �لذي دون �أ�سوله يف 
�لبو�عث  وذكر  و�سبطها،  �ال�ستنباط 

�لتي بعثته على �عتبارها، ومقامها من 
يذكر  مل  و�إن  مالكا،  ولكن  �ال�ستدالل، 
�أ�سار  �لفقهية ال�ستنباطه، قد  �الأ�سول 
وم�سائله  فتاويه  بع�ص  بتدوين  �إليها 
مت�سل،  ب�سند  �مل�سندة  و�الحاديث 
و�إن  و�لبالغات،  و�ملر�سلة  و�ملنقطعة 
مل يكن قد و�سح �ملنهاج، ود�فع عنه، 

�الأخذ  على  بعثته  �لتي  �لبو�عث  وبني 
فاملوطاأ  �سو�ه،  دون  �إليه  و�الجتاه  به، 
ذلك  بعد  وقام  ذلك.  على  دليل  خري 
علماء �ملذهب بح�رص �أ�سول �ملذهب 
تو�سعا  ذلك  يف  وتو�سعو�  بل  وترتيبها، 
�أكرث  مالك  مذهب  �عتبار  �إىل  �أدى 

�ملذ�هب �أ�سوال. 

اآيات القراآن و قوانينه و�صننه 
لة يف �صرية النبِيّ  متمِثّ

 �إًذ� �أنا �أمتنى عليكم ال �أن تكون هذه �الحد�ُث 
بها،  نتبارك  ق�س�ساً  �أو  تُروى،  ممتعة  ق�س�ساً 
ال،  �ل�سالم،  و  �ل�سالة  عليه  نبِييّنا  ق�سة  باأنها 
�الأمر �أخطر بكثري، هذ� �لذي جاء يف �ل�سرية 
 - �ل�سرية  �أي  �لكرمي-  للقر�آن  تطبيٌق  در�ٌص 
ِه�َساٍم  بِْن  �َسْعِد  َعْن  عائ�سة  �ل�سيدة  تقل  �أمل 
ُخلُِق  َعْن  يِني  ْخرِبِ �أَ َفُقلُْت:  َعاِئ�َسَة  لُْت  �َساأَ َقاَل: 
 (( فقالت:   َو�َسلَيّم؟  َعلَيِْه   ُ �هلَليّ لَيّى  �سَ  ِ �هلَليّ َر�ُسوِل 
] �لبخاري َعْن �َسْعِد بِْن  �لُْقْر�آَن ((   َكاَن ُخلُُقُه 
ِه�َساٍم[  �إًذ� �لقر�آُن متلٌويّ و م�ساهد، م�ساهد 
جتاوز�ً:  بع�ُسهم  قال  لذلك   ، �لنبِييّ �سرية  يف 
�لنبُييّ عليه �ل�سالة و �ل�سالم قر�آن مي�سي، فكُليّ 
�لقر�آن، و كل �سنن  �لقر�آن، و كل قو�نني  �آيات 
�ل�سالة  عليه  �لنبِييّ  �سرية  يف  متمِثيّلة  �لقر�آن 
هذ�  من  ��ستنباط  �أول  نحن  �إًذ�  �ل�سالم،  و 
�ملوقف كفار قري�ص و زعماء قري�ص، �لرجال 
و  بل  بلدهم،  يف  نافٌذ  �أمرهم  �لذين  �الأقوياء 
رو� و �أخذو�  يف �جلزيرة �لعربية �جتمعو� و قَريّ
�حتياطات ودبَيّرو� و �ئتمرو�، قال تعاىل:  �إِنَيُّهْم 
�لطارق:  ] �سورة  َكيْد�ً   َو�أَِكيُد   * َكيْد�ً  يَِكيُدوَن 
�لب�رص و بني كيد  15-16[  و�ستان بني كيد 
خالق �لب�رص، و �ستان بني كيد �ملخلوق و كيد 
كيد  بني  و  �ل�سعيف  كيد  بني  �ستان  و  �لالق، 
�لقوي، �ستان بني كيد �جلاهل و بني كيد �لعامِل، 
�ستان بني كيد �حلادث و بني كيد �لقدير، فاإذ� 
كنت مع �هلل كان �هلل معك، كان �هللُ معك، و �إذ� 
كان �هللُ معك فمن عليك؟ و �إذ� كان �هلل عليك 
فمن معك؟ هذ� در�ٌص يجب �أن تطِبيّقه كَليّ يوم، 
��سُعر د�ئماً �أنك �إذ� وقعت يف ظرٍف حرج بني 
و يحنق  �أن تطيع �هلل عز وجل و تغ�سب زيد�ً 
دك زيد و يلِويّح لك زيد مبا  عليك زيٌد و يتوَعيّ
وقعت يف ظرف حرج  �إذ�  عنده من عقوبات، 
بني �أن تطيع �هلل عز وجل و�أن تغ�سب خملوقاً، 
فاعلم  خالقاً،  تغ�سب  و  خملوقاً  تطيع  �أن  �أو 
علَم �ليقني �أنك �إذ� �أطعَت �هلل عز وجل منعك 
من خ�سومك، الأنهم يف قب�سته، وحركاتهم يف 
على  تكتب  �أن  ممكن  عنده،  كيدهم  و  علمه، 
ورقة �سيئاً بعد فرتة ب�سيطة ي�سل �إىل خ�سمك 
ما يف �لورقة، قال تعاىل:  َوَقْد َمَكُرو� َمْكَرُهْم 

ِ َمْكُرُهْم  ] �سورة �إبر�هيم: 46 [ َوِعنَْد �هلَليّ
 �أي وهم ميكرون مكرهم عند �هلل عز وجل، 

هذ� �سيء فوق طاقة �لب�رص.

النوم وفاة موؤقتة و املوت نوم اأبدي :
ل �أن يقر�أ �آية �لكر�سي ، وقد ذكر �لنبي   �أيها �الأخوة ، تعلَيّمنا من درو�ص �لدين �أن �الإن�سان �إذ� �أوى �إىل فر��سه يُف�سَيّ

عليه �ل�سالة و �ل�سالم يف بع�ص �حاديثه �ل�رصيفة �أنها �أعظم �آية يف �لقر�آن �لكرمي ، و نظر�ً �إىل �أن �الإن�سان كان 
ى �اْلأَنُْف�َص ِحنَي َمْوِتَها َو�لَيِّتي مَلْ مَتُْت يِف َمنَاِمَها  ]�سورة �لزمر: 42[   ى �هلل نف�سه ، قال تعاىل: �هلل يَتََوَفيّ �إذ� نام توفيّ

فالنوم وفاة موؤقتة ، و �ملوت نوم �أبدي ، قال تعاىل:
ى �اْلأَنُْف�َص ِحنَي َمْوِتَها َو�لَيِّتي مَلْ مَتُْت يِف َمنَاِمَها ]�سورة �لزمر: 42[  فاالإن�سان حينما ينام يفقد �لوعي ،  �هلل يَتََوَفيّ
و يفقد �ت�ساله بالعامل �لارجي ، يا ترى هناك عدو ، هناك ح�رصة ، هناك �أفعى ، هناك م�سكلة ، هناك حريق 
ُييّ �لَْقيُيّوُم ]�سورة �لبقرة :  ُ اَل �إِلََه �إِاَليّ ُهَو �حْلَ ، هناك �سارق ، فاالإن�سان حينما ياأوي �إىل فر��سه يتلو قوله تعاىل : �هلَليّ

255[  �أردت �أن تكون هذه �ل�سورة حمور هذ� �لدر�ص ال على �أنه در�ص تف�سري ، بل على �أنه توجيه نبوي كرمي ، من 
فقه �لرجل �أنه �إذ� �أوى �إىل فر��سه يقر�أ هذه �ل�سورة �أو يقر�أ هذه �الآية �لتي �سميت باآية �لكر�سي ، وهي من �أعظم 

�لقر�آن �لكرمي .

اجتماع الأ�صماء احل�صنى يف لفظ اجلاللة :
 �أيها �الأخوة ، »�هلل« َمن ؟ قال بع�ص �لعلماء : َعلٌَم على �لذ�ت ، وقال بع�سهم : علَم على و�جب �لوجود ، كلمة علم �أي ��سم ، و عندنا يف �للغة 

��سم �لعلم ، علَم على و�جب �لوجود ، �أن يف �لكون و�جب وجود و ممكن وجود و م�ستحيل وجود ، م�ستحيل �أن يكون �جلزء �أكرب من �لكل ، 
ي�ستحيل �أن يكون �البن �أكرب من �أبيه ، هذه �أ�سياء م�ستحيلة ، �أما �الأ�سياء �ملمكنة ما �سوى �هلل فممكن ، ممكن �أن يكون وممكن �أالَيّ يكون ، و�إذ� 

كان على ما هو �أو على غري ما هو ، �أما و�جب �لوجود فال بد من وجوده �إنه �هلل ، فكلمة » �هلل » علم على و�جب �لوجود ، و�هلل �ساحب �الأ�سماء 
�حل�سنى كلها ، ُجمعت �الأ�سماء �حل�سنى كلها يف » �هلل » فاإذ� قلت يا �هلل ، �أي يا رحيم يا قوي يا غني يا جبار يا منتقم يا علُييّ ، �إذ� قلت : يا 
�هلل �الأ�سماء �حل�سنى جمتمعة يف لفظ �جلاللة ، �لذي هو علم على �لذ�ت ، �أو علم على و�جب �لوجود ، هل �سمعتم يف �الأر�ص كلها �أن جهة 

ت�ستطيع �أن ت�سمي نف�سها » �هلل« ؟ م�ستحيل ، طبعاً �ملوؤمنون بد�فع من �إميانهم و تعظيم ربهم ، �أما �لكفار و�مللحدون فال يجروؤون على هذ�، 
�إنهم يعلمون يف �أعماقهم �أن �هلل �سينتقم منهم ، الأن كفرهم لي�ص �أ�سياًل ، �لكفر و �الإحلاد �سطحي ، هم يف �أعماق �أنف�سهم ي�سهدون �أن �هلل 

ِكنَي ]�سورة �الأنعام: 23[ قال تعاىل: ﴾ �نُْظْر َكيَْف َكَذبُو� َعلَى �أَنُْف�ِسِهْم﴾ ]�سورة  ِ َرِبيّنَا َما ُكنَيّا ُم�رْصِ موجود :  مَلْ تَُكْن ِفتْنَتُُهْم �إِاَليّ �أَْن َقالُو� َو�هلَليّ
�الأنعام: 24[

ال�صدقات اأ�صا�صها حمبة اهلل عز وجل 
باملنا�سبة: �لزكاة فر�ص، �لزكاة مثل �ل�رصيبة، �إذ� دفعت �رصيبة هل يعطونك و�سام �رصف يف �لدولة؟ ال، �رصيبة، �أما لو 
قدمت لهم بناء م�ستو�سف كهدية، ميكن �أن يعملو� �حتفاالً يقدرونك فيه، �أما �ل�رصيبة فمن دون تقدير الأنها �رصيبة، 

فاهلل عز وجل قال: َو�آَتَى �مْلَاَل َعلَى ُحِبيِّه َذِوي �لُْقْربَى َو�لْيَتَاَمى َو�مْلَ�َساِكنَي  ]�سورة �لبقرة �الآية:177[
�لزكاة  �لزكاة غري و�آتى �ملال على حبه،  �إيتاء  �لبقرة �الآية:177[ معنى  ]�سورة  َكاَة  �لَزيّ َو�آَتَى  اَلَة  �ل�سَيّ َو�أََقاَم   دققو�: 
فر�ص، �أما �ملال فدفع، هناك عقوبات، �أما �ل�سدقات فاأ�سا�سها حمبة �هلل عز وجل: َو�آَتَى �مْلَاَل َعلَى ُحِبيّه ]�سورة �لبقرة 

�الآية:177[ �إما على حب �ملال، �أو على حب �هلل عز وجل، كالهما �سحيح �ملعنى.
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 يومية وطنية �شاملة
ت�شدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

�ش ذ م م  راأ�شمالها 5.000.000٫00 د ج 
العنوان

 92  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

هاتف التحرير  :      021.69.64.83
الفاك�س :            021.69.64.63

النقال  :                          0661.41.25.76      

بريد االدارة:
info@elwassat.com

بريد التحرير:

elwassatmd@gmail.com
موقع االأنرتنت

 اال�سهار
 ANEP الوكالة الوطنية لال�شهار با�شتور 

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 
ال�سحب  

مطبعة اجلزائر الو�شط SIA  مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

كل وثيقة اأو �شورة ت�شل اجلريدة الترد 
اإىل ا�شحابها �شواء ن�رشت  ام  مل تن�رش

www.elwassat.com
acm_comunication@yahoo.fr

رئي�س التحرير :

 وداد احلاج 

املدير م�شوؤول الن�رش
 �سفيقة العرباوي 

معلومات عامة وهامة هل تعلم 2018 
معلومات متنوعة  هل تعلم ان اأول 

معمل لتكرير البرتول كله كان يف 
م�رش �شنة 1913م. هل تعلم ان اأول 
طائر عرف يف االأر�ش هو الغراب. 

هل تعلم ان اأول من و�شع اأ�ش�ش علم 
النحو هو اأبو االأ�شود الدوؤيل.

هل تعلم ان اأول دولة عرفت جهاز 
التلفزيون هي اأمريكا. هل تعلم ان 
اأول �شيارة تدور بالبنزين كانت يف 

عام 1895م. هل تعلم ان اأول جامعة 
م�رشية باملعنى احلديث هي جامعة 

امللك فوؤاد االأول 1908م. هل تعلم 
ان اأول من ا�شتعمل �شاعة اليد من 
الرجال هم اجلنود الربيطانيون يف 

احلرب العاملية االأوىل. هل تعلم ان 
اأول من اكت�شف هواء الزفري ال�شام هو 

بنيامني فرانكلني. 
هل تعلم ان اأول بلد عرفت 

ال�شيكوالته هي املك�شيك. هل تعلم 
ان اأول من اكت�شف املطاط هم 

االأ�شبان , منذ اأكرث من 450عاماً.هل 
تعلم ان اأول من حدد ارتفاع ال�شم�ش 

العامل امل�شلم ثابت بن قرة. هل 
تعلم ان اأول من �شاهد مذنب هايل 

العامل االإجنليزي اإيدمون هايل و�شمي 
باإ�شمه.

هل تعلم ان اأول قمر �شناعي هو 
القمر ال�شناعي ال�شوفيتي رقم واحد 
اطلق يف �شهر اكتوبر عام 1957م. هل 

تعلم ان اأول من اكت�شف االأك�شجني 
هوجوزيف بري�شتلي يف اآب عام 1774 

م.هل تعلم ان اأول من فتت احل�شي 
يف املثانة هو اأبو القا�شم الزهراوي.

هل تعلم ان اأول طفل اأنابيب يف العامل 
هو لويز براون. هل تعلم ان اأول من 

اكت�شف احلياة املجهرية...)الكائنات 
احلية الدقيقة( هو ليفنهوك 1591م .

هل تعلم ان اأول طبيب م�شلم يفرق 
بني احل�شبة و اجلدري هو اأبو بكر 

الرازي. هل تعلم ان اأول طاعون 
يجتاح الدولة االإ�شالمية كان يف عهد 
الوليد بن عبد امللك علميا, ت�شنف 

الطماطم من الفواكه, اأما املوز 
في�شنف من االأع�شاب.
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�سيارة  م�ؤخرا  اأودي  ا�ستعر�ست 
"Q8" بقدراتها اجلديدة التي جتعل 
من  ال�رشكة  �سيارات  اأف�سل  منها 
املركبة  وجاءت  اأوفر  كرو�س  ن�ع 
 2145 ب�زن  كبري  بهيكل  اجلديدة 
كلغ، متيزه م�سابيح OLED ممتدة 

ومزود  اخللفية،  ال�اجهة  على ط�ل 
لرتات،   605 ب�سعة  خلفي  ب�سندوق 
قابل لي�سبح ب�سعة 1755 لرتا يف حال 
طي ال�سف اخللفي من املقاعد اأما 
الداخل،  من  ال�سيارة  هذه  ت�سميم 
 "A8" قمرة  بت�سميم  �سبيها  فجاء 

واجهة  فزودت  اأودي،  من  الأخرية 
واحدة  �سا�سات،   3 بـ  القيادة 
و�سا�ستني  متاما،  املق�د  مقابل 
باللم�س  تعمالن  املنت�سف  يف 
وباقي  امل�لتيميدا  باأنظمة  للتحكم 
اخل�سائ�س التقنية اأوىل الن�سخ التي 

ال�سيارة  بالأ�س�اق من هذه  �ستطرح 
 50" ت�ربينية  مبحركات  �ستزود 
TDI" ب�ست اأ�سط�انات، و�سعة 3.0 
قادرة على  لرت، وعزم 286 ح�سانا، 
كلم/   100 اإىل   0 من  الت�سارع  زيادة 

�ساعة يف غ�س�ن 6.3 ثانية.

مر�سيد�س GLE 2019 تظهر 
بتمويهات خفيفة مع �قرت�ب تد�سينها

ك�سفت بي اإم دبلي� ال�سب�ع 
املا�سي عن X5 اجليل الرابع، 

والي�م ح�سلنا على اأف�سل 
نظرة على مناف�ستها الرئي�سية 

مر�سيد�س GLE والتي �سيد�سن 
اأي�سا جيل جديد كليا منها  

ر�سد النم�ذج الإنتاجي لل�سيارة 
يف اأملانيا، ومبا اأن ال�سانعة 

الفاخرة مل تكبد نف�سها عناء 
مت�يهها فذلك يعني اأن التد�سني 

�سيتم خالل الأ�سابيع املقبلة.
�سحيح اأن مقطع الفيدي� ل 

يك�سف واجهتها الأمامية اإل اأن 
 GLE ذلك كاٍف حيث ظهرت
2019 �سابقا بتم�يهات خفيفة 

وبناًء على ال�س�ر التج�س�سية 
مت اإن�ساء ت�سميم افرتا�سي، 

اخللفية تبدو ر�سيقة عن ال�سابق 
وامل�سابيح اخللفية نحيلة 

ي�سل بينها �رشيط معدين، اأما 
ال�اجهة الأمامية فهي م�ست�حاة 

من CLS مب�سابيح اأمامية 
LED وفتحات ته�ية �سفلية 

عدوانية مع خط�ط ق�ية على 
غطاء املحرك، يف حني متتلك 
اجل�انب جتعدات ت�سيف اإليها 

مل�سة مهيبة مع اأق�ا�س عجالت 
اأعر�س من ال�سابق.

يف داخلها، �ستح�سل على نظام 
 MBUX املعل�مات الرتفيهي
مع �سا�سات رقمية بالكامل مثل 

اأحدث م�ديالت ال�رشكة، كما 
اأن النتقال اإىل من�سة جديدة 

 GLE سيزيد حجم داخلية�
ب�سكل كبري للركاب والأمتعة.
اأغلب املحركات �ستاأخذ من 

E-Class، لذا هي لي�ست ب�رش 
خفي، والآن لي�س اأمامنا �س�ى 

 GLE انتظار تقدمي مر�سيد�س
2019 اجلديدة كليا ر�سميا 

 X5 وتنزل على ال�ساحة لتناف�س
اجليل الرابع.

قاعدة ب�سيطة حل�ساب م�سافة �لأمان �أثناء �لقيادة
اأفاد املجل�س الأملاين لل�سالمة على الطرق 

)DVR( باأن م�سافة الأمان الفا�سلة بني �سيارتني 
ت�سريان بال�رشعة نف�سها، حتت�سب عن طريق 

"قاعدة الثانيتني". واأو�سح اخلرباء الأملان اأن 
هذه القاعدة هي عبارة عن امل�سافة املقط�عة 

يف غ�س�ن ثانيتني، حيث يتم مالحظة نقطة 
ثابتة كعالمة طريق اأو �سجرة متر بها املركبة 
الأمامية، ثم يبداأ العد "واحد وع�رشون، اثنان 

وع�رشون"واإذا مت ال��س�ل اإىل هذه النقطة الثابتة 
يف اأقل من ثانيتني، كانت امل�سافة الفا�سلة 

ق�سرية جداً. وملزيد من الأمان على الطرق 
ال�رشيعة اأو يف الطق�س ال�سيئ، ين�سح اخلرباء 

الأملان باحلفاظ على م�سافة اأمان اأكرب باتباع 
قاعدة الثالث ث�اين، فبذلك ميكن التكيف مع 

تغريات �رشعة املركبة املتقدمة ب�سه�لة.

"Active Cylinder" كيف توفر تكنولوجيا 
 يف ��ستهالك �ل�سيار�ت للوقود؟

ت�سعى كربى ال�رشكات والعالمات التجارية العاملية لإمداد �سياراتها بكل جديد يف جمال تكن�ل�جيا حمركات الحرتاق الداخلي، ذلك بهدف 
تقدمي اأف�سل اأداء ممكن اأثناء ال�سري باأقل معدل من ا�ستهالك ال�ق�د.

وبات اأمر خف�س معدلت ا�ستهالك ال�ق�د الأحف�ري يف ال�سن�ات الأخرية ق�سية راأي عام عاملي، خا�سة يف ظل ظاهرة الحتبا�س احلراري 
 "ACC"واملعروفة اخت�ساًرا بـ "Active Cylinder Control" وارتفاع معدلت تل�ث بيئة ك�كب الأر�س مل�ست�يات خطرة  وتعد تكن�ل�جيا
 "ACC"من البتكارات التي باتت كثري من ال�رشكات تعتمد عليها لل��س�ل اإىل احلد الأق�سى من الت�فري يف ا�ستهالك ال�ق�د وتتلخ�س فكرة الـ

يف اإمكانية التحكم بعدد ال�سط�انات العاملة داخل املحرك، حيث ميكن ب�ا�سطة هذه التقنية غلق عدد من ال�سط�اناتفي ظروف القيادة التي 
ل ت�ستدعي اإىل الكثري من العزم ب�سكل تلقائي ويف حال كان ا�ستهالك املحرك املك�ن من 4 �سلندرات "ا�سط�انات" 7 لرتات من ال�ق�د لكل 100 

كم، فاإن غلق ا�سط�انتني عند عدم احلاجة للطاقة الكاملة يحد من ال�ستهالك بن�سبة قد ت�سل اإىل %32.
وخرجت تكن�ل�جيا "ACC" اإىل الن�ر للمرة الأوىل عرب �رشكة داميلر اإيه جي يف عام 2001 ، واأتاحت ال�رشكة الأملانية حينها ل�سائقي �سيارات 
مر�سيد�س بنز CL600 وS600 اإمكانية التحكم يف ق�ة املحركات ويف وقت لحق من عام 2002 اأعلنت كل من جرنال م�ت�رز الأمريكية وه�ندا 
اليابانية عن تقنيات م�سابهة قادرة على تعطيل جزء من املحرك يف حالت ال�سري العتيادية، ذلك قبل اأن تنت�رش بني غالبية �رشكات ال�سيارات 

العاملية. ومن اأبرز ال�سيارات املزودة بنظام "Active Cylinder Control" املتاحة يف �س�ق ال�سيارات امل�رشي، �سك�دا ك�دياك 2019 
و�سيات لي�ن 2018 وف�لك�س فاجن با�سات 2018.

�لك�سف عن مناذج ع�سكرية 
من �سيارة "نيفا" �لرو�سية

قادرة على ال�سري فيها كاملدرعات املجنزرة وعربات ،ومت اختبار ال�سيارة يف الأرا�سي ال�عرة، وات�سح اأنها ل�سيارة "نيفا"، ف�سال عن رباعية الدفع اخلفيفة "باغي" ال�سالم الرو�سية البيالرو�سية عن مناذج ع�سكرية مط�رة ك�سفت �رشكة "اأوت�فاز" الرو�سية اأثناء مناورات حفظ 
املرابطة يف مدينة �س�لنيت�سن�غ�ر�سك يف �س�احي ع�سكرية من طراز "نيفا" اإىل وحدات الق�ات اخلا�سة واأكد ليبيد اأن �رشكة "اأوت�فاز" �سلمت 4 �سيارات امل�سافة بني قعرها والأر�س مقارنة بالنماذج املدنية.ا�ستخدامها لنقل مدفع هاون مع طاقمه. وقد ازدادت من عيار 7.62 ملم، اأو ر�سا�س "ك�رد" الثقيل. كما ميكن للم�ساة، وميكن اأن ين�سب فيها قاذف قنابل اأو ر�سا�س اإن "نيفا" الع�سكرية املط�رة خم�س�سة للدعم الناري وقال املقدم يف ق�ات املظليني اخلا�سة، اأنات�يل ليبيد، "بي اإم بي".

100 كيل�مرت يف ال�ساعة يف الأرا�سي ال�عرة حيث ال�رشيع وال�ستطالع، وزنها 750 كيل�غراما و�رشعتها اأما رباعية الدفع "باغي" اخلفيفة، فهي �سيارة للتدخل م��سك�.
ت�ستهلك 12-15 لرتا من ال�ق�د.
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 �سام�سونغ تطرح �أحدث 

حو��سبها �للوحية يف رو�سيا

عن  �سام�سونغ  �رشكة  وكالء  �أعلن 
 Galaxy« حا�سب  مبيعات  بدء 
يف  �حلديث  �للوحي   »Tab S4
رو�سيا وزود هذ� �حلا�سب ب�سا�سة 
بحجم   Super AMOLED
عالية  عر�ض  ودقة  بو�سة،   10.5
ذكي  وقلم  بيك�سل،   )2560х1600(

�ل�سا�سة،  على  و�لر�سم  للكتابة 
�أ�سا�سية  كامري�  �إىل  بالإ�سافة 
و�أخرى  ميغابيك�سل،   13 بدقة 
ومنفذ  ميغابيك�سل،   8 �أمامية 
لل�سحن   »3.1  USB Type-C«
�أد�ء  وي�سمن  �لبيانات.  ونقل 
 Qualcomm« معالج  �حلا�سب 

ثماين   »835  Snapdragon
ع�سو�ئي  و�سول  وذ�كرة  �لنوى، 
 64 د�خلية  وذ�كرة  غيغابايت،   4
 7300 ب�سعة  وبطارية  غيغابايت، 
ت�سغيل  ونظام  �أمبري،  ميللي 
»Android 8.1«. وبف�سل تقنية 
�ملوجودة   »Samsung DeX«

فيه، ميكن مل�ستخدم هذ� �جلهاز 
من  �لعمل  و�جهات  يحول  �أن 
ت�سبه �سطح  �إىل و�جهات  �أندرويد 
كما  ويندوز.  �أجهزة  على  �ملكتب 
�لتي  �خلفيفة  �ملفاتيح  لوحة  �أن 
��ستعماله  من  متكن  له  �سممت 

ككمبيوتر �سغري للكتابة.

�لروبوتات بداًل من �ملرتجمني
 يف �ملحاكم �لربيطانية قريبًا

   
تعمل وز�رة �لعدل �لربيطانية حالياً بال�سرت�ك مع عدد 

من �ملطورين، على ��ستبد�ل �ملرتجمني يف �ملحاكم 
�لربيطانية، بروبوتات �أكرث دقة ومهارة يف �لرتجمة، 

وذلك لتجنب تعطيل �ملحاكمات و�لأخطاء �لتي يرتكبها 
�ملرتجمون �أثناء تلك �ملحاكمات، و�أظهرت �لأرقام 

�ل�سادرة عن وز�رة �لعدل �لربيطانية باأن �أكرث من 2600 
ق�سية مت تاأجيلها ب�سبب �سوء �لرتجمة يف �ل�سنو�ت 

�خلم�ض �ملا�سية ويجري حالياً تطوير حو��سيب 
للرتجمة �لفورية، و�لتي �ستبد�أ �لعمل على �لرتجمة يف 
قاعات �ملحاكم يف غ�سون �سنو�ت قليلة، وفق ما قال 

رئي�ض �لق�ساة �لربيطانيني.
وقد ك�سف �للورد بورنيت عن هذه �خلطة، �أثناء �إلقائه 

حما�رشة حول �إ�سالح �ملحاكم يف مدينة لندن موؤخر�ً، 
حيث �رشح باأن �حلو��سيب �ستكون قادرة قريباً على 

�لتعامل مع مئات �للغات �ملختلفة �مل�ستخدمة حالية يف 
قاعات �ملحاكم يف �ململكة �ملتحدة ويزعم �ملطورون 

�أن �لروبوتات �ستوفر ترجمات �أكرث دقة من �لب�رش، 
�لذين يتعر�سون ل�سغوطات �أثناء تفكريهم بالرتجمة 
�ملنا�سبة، �لأمر �لذي قد يوؤثر على جودة ترجمتهم 

ودقتها. وتقول �لإح�سائيات �إن 2524 ق�سية مت تاأجيلها 
يف حماكم �ل�سلح خالل �خلم�ض �سنو�ت �لأخرية ب�سبب 
عدم وجود مرتجم �سفوي فيها، �إ�سافة �إىل تاأجيل 137 

حماكمة ب�سبب م�ساكل مع �ملرتجمني، بح�سب ما ورد يف 
�سحيفة ديلي �ستار �لربيطانية.  

يوتيوب يطلق خا�سية جديدة 
ملو�جهة �ملحتوى �مل�سروق

�أد�ة جديدة  غوغل،  �رشكة  �أطلقت 
 Copyright« باإ�سم  يوتيوب  على 
�ملحتوى  ملو�جهة   »Match
�أ�سحاب  وم�ساعدة  �مل�رشوق، 
على  �لعثور  يف  �لأ�سلي  �ملحتوى 
�لتي  بهم،  �خلا�سة  �لفيديوهات 
ِقبل  من  �ملوقع  �إىل  رفعها  �أٌعيد 

�آخرين.
ووفق ما �أورده موقع عامل �لتقنية، 
باإ�سعار  �جلديدة،  �خلا�سية  تقوم 
باأن  �لأ�سلي  �ملحتوى  �ساحب 
من  ورفعه  �رشقته  مت  حمتو�ه 
غوغل  و�ستبد�أ  �آخر  م�ستخدم 
بتفعيل �لأد�ة �جلديدة يف �لأ�سبوع 
�أكرث  ت�سم  �لتي  للح�سابات  �ملقبل 

من 100،000 م�سرتك.
�لفيديوهات  على  �لعثور  وبعد 
�ستعر�ض  �لأد�ة  فاإن  �مل�رشوقة، 
تفعل  �أل  عليك عدة خيار�ت، مثل 
�ساحب  مع  تتو��سل  �أن  �أو  �سيًئا، 
جوجل  من  تطلب  �أن  �أو  �لقناة، 
�لفيديو من �ملوقع ويف حال  �إز�لة 
جوجل  فاإن  �لفيديو،  �إز�لة  طلبت 
�أن  بعد  �أيام   7 بعد  بذلك  �ستقوم 
تُبلغ �ساحب �لقناة لعله يقوم باإز�لة 
و�سعت  وقد  هذ�  بنف�سه،  �لفيديو 
�ل�رشكة عدة عو�مل لال�ستفادة من 
�أنت  �أن تكون  �لأد�ة �جلديدة، مثل 
للفيديو،  ح�رشية  حقوق  �ساحب 

ولي�ض �أن تقوم برفع فيديو عام.

�ن�ستغر�م تلغي وظيفة �لتحذير 
عند �أخذ لقطات �ل�سا�سة

9to5mac.« �لتقنيات  بو�بة  �أ�سارت 
�سبكة  م�ستخدمي  �أن  �إىل   »com
عندما  حتذير  �أي  يتلقو�  لن  �ن�ستغر�م 
من  �سا�سة  لقطات  بعمل  �لآخرون  يقوم 

�ألغت  �أن  بعد  �ن�ستغر�م،  على  ق�س�سهم 
�سبكة �لتو��سل �لجتماعي �لوظيفة بعد 

�ختبارها لبع�ض �لوقت.
وظيفة  �إلغاء  �أ�سباب  �ل�سبكة  تعلن  ومل 

�لتحذير عند �أخذ لقطات �ل�سا�سة، غري 
�أنها �ست�ستمر يف �إر�سال �لتحذير�ت عند 
�ملبا�رشة،  للر�سائل  �سا�سة  لقطة  �أخذ 

�لتي يتم �إخفاوؤها.

مايكرو�سوفت تطلق تطبيق �إخباري 
جديد مل�ستخدمي �لهو�تف �لذكية

تطبيق  مايكرو�سوفت  �رشكة  طرحت 
�لهو�تف  مل�ستخدمي  جديد  �خباري 
�لذكية �لتي تعمل على نظامي �أندرويد 
لتطبيقها  بدياًل  ليحل  وذلك   iOSو
كان  و�لذي   MSN �ل�سابق  �لإخباري 

متوفر�ً للم�ستخدمني على �لنظامني.
�إعادة  مبثابة  �جلديد  �لتطبيق  ويعترب 
تد�سني للتطبيق �ل�سابق لكن مع عالمة 
 Microsoft جتارية جديدة بت�سميته
كان  و�لذي   MSN من  بدلً   News

�لإخبارية  �خلدمة  ت�سمية  من  نابع 
منذ  �ل�رشكة  �أطلقتها  �لتي  �ل�سهرية 
طرح  من  بالرغم  �أنه  حيث   ،1995
يحمل  ماز�ل  �أنه  �إل  �جلديد  �لتطبيق 
�ملحتوى �خلا�ض بخدمة MSN، وهو 
ما يعني �أن �ل�رشكة ماز�لت تعمل على 

بقية �لتغيري�ت.
�لتطبيق  �أن  مايكرو�سوفت  وقالت 
�جلديد يحمل ��سماً خمتلفاً لكنه مبني 
�لتي  �لإخبارية  �ل�رشكة  خدمة  على 

للم�ستخدمني عرب مو�قع مثل  تقدمها 
�لتطبيق  خدمات  و�ستظهر   .MSN
�لإخبارية �جلديدة �سمن تطبيق خا�ض 
تطبيق  �يدج،  مت�سفح   ،10 بويندوز 
موقع  بوك�ض،  �إك�ض  �أجهزة  �سكايب، 
منف�سل  كتطبيق  وكذلك   ،Outlook

.iOSعلى نظامي �أندرويد و
�لو�سع  يجلب خا�سة  �جلديد  �لتطبيق 
وميكن  �لد�كنة  �لو�جهة  �أو  �لليلي 

حتميله جلميع �مل�ستخدمني 



واالقت�صاد  املالية   اجلنة  رئي�صة  وك�صفت 
عن  قلو  زهوة  داي  ح�صني  ببلدية  واال�صتثمار 
تخ�صي�صهم الأكرث من 500 حمفظة مت توزيعها 
املدر�صي  الدخول  من  االأول  االأ�صبوع  خالل 
باالأدوات  جمهزة  املعوزين  التالميذ  على 
الذين  البلدية  عمال  بينهم  من  املدر�صية، 
اأن  موؤكدة  دينار،  األف   20 من  اأقل  يتقا�صون 
االثنني  يوم  من  بداية  توجهوا  التالميذ  كل 
ا�صتكمال  مت  بعدما  مبحافظهم،  للمدار�س 
توزيع الكوطة املخ�ص�صة للمعوزين، متداركة 
البلدية  من  تطوعي  ب�صكل  جاء  االأمر  اأن 
مع  تن�صيق  دون  مت  اأنه  حني  يف  ملواطنيها، 
امل�صالح  جتهيز  له  ي�صاف  الت�صامن،  وزارة 
ت�صمنت  كما  دج.   3000 مبنحة  اخلا�صة 
الذي راهنت عليه  التح�صريات ملف االإطعام 
مبينة  اجلارية،  الدرا�صية  لل�صنة  الو�صاية 
البلدية  م�صتوى  على  مدار�س   3 بني  من  اأنه 
الدخول  مع  االإطعام  مدار�س من   10 ت�صتفيد 
باالإطعام،  وذلك عرب خلية خا�صة  املدر�صي، 

يف انتظار االإفراج عن كوطة خا�صة مبوظفي 
املدر�صي  للدخول  وبالعودة  املطاعم.  هذه 
اجلاري، اأكدت حمدثتنا اأن االأمر مت بالتن�صيق 
مع كل املدار�س بداية من امللف ال�صحي الذي 
اأرق الكثري من االأولياء قبيل الدخول املدر�صي 
حول وباء الكولريا، مو�صحة اأن م�صالح البلدية 
بالتن�صيق مع املديرين واالأ�صاتذة مت االإ�رشاف 
على عمليات النظافة بداية من غ�صل االأيدي 
املا�صي،  االأربعاء  العلم  حتية  اآداء  قبل  حتى 

اأي  بتوجيه  لالأولياء  التو�صيات  توجيه  وكذا 
الطبيب  اإىل  للمر�س  اأعرا�س  اأي  عليه  تلميذ 
اأي  ت�صجيل  يتم  اأنه مل  موؤكدة  املدر�صة،  قبل 

حالة كولريا على م�صتوى كل البلدية.
مت  اأنه  النظافة  عامل  بخ�صو�س  واأ�صافت 
هيكلتها خالل  اإعادة  املراحي�س عرب  جتهيز 
الدخول  مع  جاهزة  لتكون  العطلة  فرتة 
املدر�صي، وكذا توفري النظافة على م�صتواها 

وكذا ال�صابون ال�صائل لالإ�صتعمال.

م٫�س

توفري الإطعام عرب 10 مدار�س، زهوة قلو:

بلدية ح�سني داي توزع 500 حمفظة على املعوزين 
راهنت بلدية ح�سني داي على اطالق مو�سم درا�سي ناجح، حيث اأكدت رئي�سة جلنة املالية اأن 

البلدية �ساهمت يف توفري املحافظ بتوزيع اأكرث من 500 حمفظة على التالميذ املعوزين، مع 
توفري على الإطعام من اأول يوم درا�سي عرب 10 مدار�س، والرهان على عامل النظافة يف ظل 

التخوفات التي جابت الدخول املدر�سي هذه ال�سنة.

وهران : 

اإعادة تهيئة واجهة 
البحر بغالف مايل قدره 

300 مليون دج 
تنطلق قريبا اأ�صغال اإعادة تهيئة نهج جي�س 

بوهران  البحر(  )واجهة  الوطني  التحرير 

 300 قدره  مبلغا  للعملية  خ�ص�س  بعدما 

م�صالح  من  ا�صتفيد  ما  ح�صب  دج،  مليون 
الوالية.

وتاأخر انطالق االأ�صغال التي كانت مربجمة 

اأ�صهر ب�صبب مو�صم اال�صطياف  منذ ب�صعة 

تاأجيل  املحلية  ال�صلطات  قررت  حيث 

االأعداد  اإزعاج  لعدم  العملية  يف  ال�رشوع 

الذي  وال�صياح  املواطنني  من  الكبرية 

يرتادون واجهة البحر خالل مو�صم العطلة 

�صيتم  الذي  امل�رشوع،  ال�صيفية.ويهدف 

�صندوق  �صخرها  ميزانية  بف�صل  اجنازه 

املحلية،  للجماعات  والت�صامن  ال�صمان 

اإىل منح جمالية اأكرب لهذا املوقع املتواجد 

زوار  اأغلبية  يق�صده  والذي  وهران  قلب  يف 

عا�صمة  ا�صتعدادات  �صمن  وكذا  املدينة، 

البحر  األعاب  الحت�صان  اجلزائري  الغرب 
االأبي�س املتو�صط �صنة 2021.

تتوا�صل  اأي�صا،  املوعد  لهذا  وحت�صبا 

»اأول نوفمرب«  االأ�صغال على م�صتوى �صاحة 

بو�صط املدينة، وهو امل�رشوع الذي يهدف 

اإىل ترقية قلب املدينة و حتديثه و حت�صينه 
من خالل ربطه بالواجهة البحرية. 

ورقلة : 

رحالت قطار »كوراديا« 
ال�سريع تدخل اخلدمة  

على  بورقلة  النقل  قطاع  م�صوؤولو  راهن 
قطار  رحالت  ت�صكلها   التي  االإ�صافة 
من  اخلدمة  دخل  الذي  ال�رشيع  »كوراديا« 
تقرت نحو ق�صنطينة. و�صتوفر هذه اخلدمة 
عديد  »كوراديا«  قطار  لرحالت  اجلديدة 
من  املنطقة  من  للم�صافرين  االمتيازات 
احلديدية،  بال�صكة  النقل  م�صتعملي خطوط 
مبا فيها توفري ظروف مريحة للتنقل بالنظر 
التي يتميز  التقنية احلديثة  اإىل املوا�صفات 
بها.  وي�صاف اإىل ذلك اأي�صا اأن هذا القطار 
ال�صري  با�صتطاعته  مرت   110 طوله  البالغ 
يت�صكل  وهو  ال�صاعة  يف  كلم   160 ب�رشعة 
على  املجموع  يف  تتوفر  عربات  �صت  من 
مقعدا   60 على  موزعة  للركاب،  مقعد   254
درجة اأوىل منها اأربعة مقاعد موجهة لذوي 
درجة  مقعد   194 و  اخلا�صة  االحتياجات 

ثانية، ح�صب مدير النقل بالوالية.

�سوناطراك: 

اجراء جديد لإبرام ال�سفقات العمومية 

بعنابة

جثمان وايل ميلة يوارى الرثى مبقربة زغوان 

مت نقلهم للم�ست�سفى اجلامعي عبد القادر ح�ساين 

ت�سمم حوايل 30 �سخ�سا ب�سيدي بلعبا�س

العمومي  املجمع  لدى  �صامي  م�صوؤول  اأعلن 
النفطي الغازي باجلزائر العا�صمة ،اأن اجراء 
�صاأنه  ،من  العمومية  ال�صفقات  الإبرام  جديد 
،على  باإدماج  �صوناطراك  ملجمع   ال�صماح 
يف  املحلي  املحتوى  ،ترويج  وجه  اأكمل 

م�صاريعه، �صيكون عمليا يف االآجال القريبة.
العمومية  لل�صفقات  املركزي  املدير  واأو�صح 
واللوج�صتيك لدى املجمع ر�صا دافو�س بالقول 
» نحن نعمل على االنتهاء من االجراء اجلديد 
باإدراج  �صي�صمح  والذي  العمومية  لل�صفقات 
اأكمل وجه ترقية  املحتوى املحلي من   على 
هذا  فان   ، وعليه   )...( جديدة  اأحكام  خالل 
القريب  يف  عملي  �صيكون  اجلديد  االجراء 

العاجل«.  و كان لل�صيد دافو�س مداخلة خالل  
طاولة م�صتديرة اأقيمت حول املو�صوع » كيفية 
للمحتوى  االأق�صى   اال�صتغالل  يف  امل�صاهمة 
ل�صوناطراك  التنمية   م�صاريع   يف  املحلي  
»فر�س  حول  االعالمية  االيام  اطار  يف  ذا  و 

اال�صتثمار لل�رشكات اجلزائرية«. 
تهدف  �صوناطراك  اأن  دافو�س  وا�صتطرد 
لرتقية   2030 الأفاق  ا�صرتاتيجيتها  اطار  يف 
التنموية  خمططاتها  يف  املحلي  املحتوى 
ب�صكل ي�صمح برفع بحلول 2030 ن�صبة االدماج 
ما  هذا  و  باملائة   55 اىل  الوطني  ال�صناعي 
ابرام  خمطط  خالل  من  لزوما  �صيتجلى 

�صفقات املجمع«.   

زغوان  مبقربة  االثنني  ظهر  الرثى  ووري 
مبدينة عنابة جثمان وايل ميلة اأحمودة اأحمد 
االأحد  م�صاء  املنية  وافته  الذي  الدين  زين 
بامل�صت�صفى اجلامعي بق�صنطينة وذلك بح�صور 
اأقاربه واأ�صدقائه  جمع غفري من املواطنني و 
املوكب  وتقدم  الدولة.  يف  �صامية  اإطارات  و 
املحلية  واجلماعات  الداخلية  وزير  اجلنائزي 
والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي وال�صلطات 
املدنية و الع�صكرية لوالية عنابة وعديد الوالة 
ب�رشق البالد الذين اأدوا قبل ذلك �صالة اجلنازة 

بدوي  تنقل  ذلك  قبل  يو�صف.  زيغود  مب�صجد 
اأحمد  اأحمودة  ميلة  لوايل  العائلي  املنزل  اإىل 
با�صم  العزاء  واجب  لتقدمي  بعنابة  الدين  زين 
وكذا  بوتفليقة  العزيز  عبد  اجلمهورية  رئي�س 

با�صم اأع�صاء احلكومة لعائلة املرحوم.
اأحمد  اأحمودة  ميلة  وايل  انتقل  فقد  للتذكري 
زين الدين اإىل رحمة اهلل م�صاء االأحد باملركز 
اال�صت�صفائي اجلامعي بق�صنطينة بعد اأن اأدخل 
اإىل م�صلحة اال�صتعجاالت لذات الهيكل ال�صحي 

عقب وعكة �صحية.

تعر�س اأول اأم�س حوايل 30 �صخ�صا لت�صمم 
غذائي نتيجة تناولهم وجبات خفيفة على 
مهيدي  بن  العربي  بحي  مطعم  م�صتوى 
بعا�صمة الوالية �صيدي بلعبا�س، حيث مت 
امل�صت�صفى  اإىل  وجماعات  فرادى  نقلهم 
وكذا  ح�صاين  القادر  عبد  اجلامعي 

م�صت�صفى دحماين �صليمان من اأجل تلقي 
العالج يف وقت مت فتح حتقيقات معمقة 
االأمنية من اجل معرفة  من قبل اجلهات 
ا�صتنفرت  التي  احلادثة  هذه  تفا�صيل 

امل�صالح ال�صحية بالوالية.
  �س.�سهيب

توقيف 26 مهاجر غري �سرعي 

ك�سف خمباأ يحوي 2600 طلقة بعني قزام 

اجلامعة العربية تندد باإغالق مكتب 
منظمة التحرير الفل�سطينية يف وا�سنطن

طمار يعلن عن ح�س�س �سكنية 
جديدة هامة لفائدة ولية تب�سة

جثمان الأمني العام الأ�سبق لالأمم 
املتحدة كويف عنان ي�سل اإىل غانا

ال�رشيط  على  دورية  اإثر  اجلي�س  وحدات  متكنت 
الك�صف  من  اأم�س،  اأول  قزام/ن.ع.6،  بعني  احلدودي 
عن خمباأ يحتوي على كمية معتربة من الذخرية تقدر 

بـ )2600( طلقة من خمتلف العيارات.
حر�س  اأوقف  املنظمة،  اجلرمية  حماربة  اإطار  ويف 
 )9،2( بحوزته  تاجر خمدرات  بب�صار/ن.ع.3،  احلدود 
فيما �صبط عنا�رش  املعالج،  الكيف  من  كيلوغرامات 

الدرك الوطني )1200( وحدة من خمتلف امل�رشوبات 
مبع�صكر/ن.ع.2، )20( قنطارا من اأوراق التبغ و)5000( 
من  واالأغواط/ن.ع.4.  الوادي  من  بكل  �صجائر  علبة 
ال�صعبي  الوطني  للجي�س  مفارز  اأوقفت  اأخرى،  جهة 
وعنا�رش الدرك الوطني، خالل عمليات متفرقة، )26( 
من  بكل  خمتلفة  جن�صيات  من  �رشعي  غري  مهاجرا 

اأدرار والنعامة وغرداية.

االإدارة  اأعلنته  الذي  بالقرار  العربية  اجلامعة  نددت 
االأمريكية باإغالق مكتب منظمة التحرير الفل�صطينية يف 
اأن القرار ياأتي كحلقة يف �صل�صلة  وا�صنطن م�صددة على 

ممتدة من االإجراءات وال�صيا�صات االأمريكية 
ت�صفية  اإىل  تهدف  والتي  الفل�صطينيني  بحق  املجحفة 

ق�صيتهم واإفراغها من م�صمونها.
واأكد اأحمد اأبو الغيط،االأمني العام جلامعة الدول العربية، 
يف بيان اأن االإدارة االأمريكية احلالية ومنذ اإعالنها اعتبار 

القد�س عا�صمة »الإ�رشائيل« يف دي�صمرب املا�صي ثم نقلها 
ملقر �صفارتها اإىل القد�س يف مايو 

املا�صي،تك�صف عن انحياز كامل لالأجندة االإ�رشائيلية. 
اأن االنتقادات التي توجه للفل�صطينيني بالتعنت  واأ�صاف 
والت�صلب اأو رف�س املبادرات واحللول املعرو�صة عليهم 
اجلانب  يعر�س على  اإذ مل  اأ�صا�س منطقي  اأي  لها  لي�س 
الفل�صطيني اإىل االآن اأي اقرتاحات ذات معامل حمددة اأو 

خطط للحل ميكن النقا�س  حولها قبوال اأو رف�صا.

الوحيد  عبد  واملدينة  والعمران  ال�صكن  وزير  اأكد 
باأن هذه الوالية احلدودية �صتتدعم  طمار االثنني، 
ال�صنة  نهاية  »قبل  هامة  جديدة  �صكنية  بح�ص�س 
اجلارية« من �صاأنها اأن تلبي االحتياجات امل�صجلة 
خالل  الوزير  واأو�صح  املجال.  هذا  يف   حمليا 
واقع  على  خاللها  اطلع  الوالية  مبقر  عمل  جل�صة 
زيارة  اإطار  يف  ذلك  و  تب�صة  بوالية  ال�صكن  قطاع 
من  �صت�صتفيد  الوالية  هذه  باأن  املنطقة  اإىل  عمل 
لبناء �صكنات ريفية و500 وحدة  اإعانة مالية   1000

 200 عن  ف�صال  املدعم  الرتقوي  ب�صيغة  �صكنية 
وحدة ب�صيغة الرتقوي العمومي و 287 �صكنا ب�صيغة 
ال�صكن  لتطوير  الوطنية  للوكالة  باالإيجار  البيع 
الوالية  هذه  باأن  طمار  واأ�صاف  »عدل«.  وحت�صينه 
بقيمة  �صت�صتفيد كذلك من غالف مايل  احلدودية 
التهيئة  اأ�صغال  الإجناز  �صيخ�ص�س  دج  مليون   500
مايل  غالف  اإىل  اإ�صافة  الريفي  بالبناء  اخلا�صة 
لتهيئة  �صيوجه  عنه الحقا  الك�صف  �صيتم  اآخر  هام 

التخ�صي�صات االجتماعية.

املتحدة  لالأمم  االأ�صبق  العام  االأمني  و�صل جثمان 
�صاعة  �صوي�رشا يف  قادما من  اإىل غانا  كويف عنان 

متاأخرة من ليل االثنني. 
وبح�صب م�صادر �صحفية و�صل اجلثمان على منت 
رفقة  الدويل  كوتوكا  مبطار  حطت  خا�صة  رحلة 
باالأمم  وموظفني  واأطفاله  عنان  ماريا  ناين  زوجته 
جثمان  يحمل  الذي  التابوت  املتحدة.وا�صتلمت 
احلائز على جائزة نوبل لل�صالم وحدة من القوات 
با�صتبدال  �رشيعا  اأفرادها  وقام  الغانية  امل�صلحة 

علم االأمم املتحدة بعلم غانا الوطني. 
وا�صتقبل الرئي�س الغاين نانا اأكوفو-اأدو اأرملة عنان 

يف  عليه  ال�صالة  الدين  رجال  اأدى  فيما  واأطفاله 
اخللفية  يف  ع�صكرية  نغمات  على  وجيزة  مرا�صم 
نقل  مت  ذلك  وبعد  ع�صكرية.  فرقة  عزف  عزفتها 
حيث  الدويل  اأكرا  موؤمترات  مركز  اإىل  اجلثمان 
دقيق  جنائزي  ترتيب  مع  اأيام  ثالثة  ملدة  �صيبقى 

من قبل احلكومة و�صعب غانا.  
املعني  الوزير  نكروما،   اأوبونغ  كوجو  وتوقع   
اأن    ، االثنني  يوم  من  �صابق  وقت  يف  لالإعالم،  
مرا�صم  يف  االأقل  على  دولة  رئي�س   20 ي�صارك 
رئي�س  ذلك  يف  مبا  اخلمي�س  الر�صمية  اجلنازة 

زميبابوي امير�صون منانغاغوا. 

ت�سمم عقربي بورقلة :

 6 حالت وفاة منذ 
مطلع 2018 

�صجلت ما يزيد عن 1.729 ل�صعة 
عقرب ، من بينها 6 حاالت وفاة 

منذ مطلع ال�صنة اجلارية واإىل 
غاية نهاية �صهر اأوت الفارط عرب 

خمتلف مناطق والية ورقلة ، 
ح�صبما علم لدى مديرية ال�صحة 
وال�صكان واإ�صالح امل�صت�صفيات .

ولوحظ تراجع »حم�صو�س« يف عدد 
ل�صعات العقارب خالل ال�صنوات 

االأخرية نتيجة عديد التدابري 
الوقائية املكثفة و كذا الرتكيز 

على اجلانب التح�صي�صي، وفقا ملا 
اأو�صح رئي�س م�صلحة الوقاية جمال 

معمري. وبلغ عدد هذه الل�صعات 
امل�صجلة خالل ال�صنة الفارطة  
2.524 ل�صعة عقرب ت�صببت يف 
وفاة 7 اأ�صخا�س مقابل 2.772 
ل�صعة خالل ال�صنة التي �صبقتها 
)2016( والتي ت�صببت يف هالك 

�صبعة )7( اأ�صخا�س كذلك.
ويتم توفري كافة االإمكانيات 

ال�رشورية من اأجل �صمان تكفل 
اأف�صل بجميع امل�صابني بهذا النوع 
من الت�صممات اخلطرية وذلك على 
م�صتوى جميع امل�صالح املخت�صة 

. ويتم تن�صيق اجلهود بني جميع 
الفاعلني يف هذا املجال على غرار 
م�صالح الوالية والبلديات وال�صحة 

والبيئة واجلمعيات املحلية 
النا�صطة واملوؤ�ص�صات العمومية 
وغريها من اأجل توجيه و اإر�صاد 

املواطن الذي يعترب »ال�رشيك 
االأ�صا�صي« يف مكافحة هذه 

احل�رشة القاتلة .
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